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Utkom från trycket den 
8 november 2004 

Statens räddningsverks föreskrifter om 
erkännande av behörighetsgivande 
utländsk utbildning m.m.; 

beslutade den 20 oktober 2004. 

Statens räddningsverk föreskriver1 följande med stöd av 3 kap. 12 § 
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. 

Inledande bestämmelser 
1 § Bestämmelser om behörighet för att vara räddningsledare i kommunal 
räddningstjänst finns i 3 kap. 9 § förordningen (2003:789) om skydd mot 
olyckor och Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2004:9) om 
behörighet att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst. 

Bestämmelser om behörighet för att utföra brandskyddskontroll finns i  
3 kap. 10 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och 14 § 
Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2003:11) om rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll. 

2 § Denna författning innehåller bestämmelser om de villkor som en 
medborgare i ett land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES-området) enligt 3 kap. 12 § förordningen (2003:789) om skydd mot 
olyckor skall uppfylla för att få sådan behörighet som avses i 1 §. 

Definitioner 
3 § I denna författning används följande begrepp med nedan angiven 
betydelse. Uttrycken kan ha annan betydelse i andra sammanhang. 
                                                 
1 Jfr Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general system for the 
recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC 
(Official Journal L 209, 24/07/1992 p. 0025-0045), senast ändrat genom Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14 maj 2001 om ändring av rådets direktiv 
89/48/EEG och 92/51/EEG om den generella ordningen för erkännande av yrkeskvalifi-
kationer och av rådets direktiv 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 
78/1026/EEG, 78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/432/EEG, 
85/433/EEG och 93/16/EEG om yrkena sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och 
sjukvård, tandläkare, veterinär, barnmorska, arkitekt, farmaceut och läkare (EGT L 206, 
31.7.2001, s. 1). 
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Befattning  Att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst 
respektive att utföra brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Medlemsstat Ett land som är medlem i Europeiska unionen eller part i 
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES-avtalet). 

Reglerad 
befattning 

En befattning som endast får innehas av den som, i 
enlighet med vad en medlemsstat bestämt, uppfyller vissa 
villkor. Sådana villkor kan t.ex. avse viss utbildning, 
examen eller ett medlemskap i en viss organisation. 

Villkor för behörighet 
4 § Sökanden skall få behörighet att inneha befattningen om villkoren i 
någon av nedanstående punkter är uppfyllda. 

1. Sökanden har med godkänt resultat avslutat den eftergymnasiala 
utbildning eller gymnasiala utbildning med teknisk eller yrkes-
mässig inriktning, som i en annan medlemsstat krävs för att få 
inneha befattningen. Där så krävs i den medlemsstaten skall även 
ytterligare utbildning eller praktik ha slutförts. 

Utbildningen skall i huvudsak ha genomgåtts i en medlemsstat. En 
sökande som genomgått sin utbildning utanför EES-området, har 
dock rätt att få behörighet om en medlemsstat har erkänt 
utbildningen som likvärdig och sökanden har två års 
yrkeserfarenhet som godkänts av den medlemsstaten. 

2. Sökanden har med godkänt resultat avslutat en utbildning, som i en 
annan medlemsstat där befattningen inte är reglerad, är särskilt 
utformad för befattningen. Utbildningen skall omfatta en eller flera 
kurser som, i förekommande fall, har kompletterats med praktik 
eller yrkeserfarenhet. Utformningen skall vara reglerad i författning 
eller godkänd av en behörig myndighet.  

3. Sökanden har innehaft befattningen på heltid i två år, eller 
motsvarande längre tid på deltid, under närmast föregående tio år i 
en medlemsstat där befattningen inte är reglerad.  

Dessutom har sökanden med godkänt resultat avslutat en 
eftergymnasial utbildning eller en gymnasial utbildning med 
teknisk eller yrkesmässig inriktning. Där så krävs skall den praktik 
som ingår i utbildningen eller annan nödvändig utbildning eller 
praktik ha slutförts. Utbildningen jämte praktik skall ha förberett 
sökanden för befattningen. 

4. Sökanden har innehaft befattningen på heltid i tre år i följd, eller 
motsvarande längre tid på deltid, under närmast föregående tio år i 
en medlemsstat där befattningen inte är reglerad.  
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Anpassningstid och lämplighetsprov 
5 § Utan hinder av 4 § 4 får beslut om behörighet förenas med villkor om 
en anpassningstid om högst två år eller ett lämplighetsprov.  

Detsamma gäller i de fall som anges i 4 § 1-3, om de teoretiska eller 
praktiska ämnen som omfattas av den utbildning sökanden genomgått, 
väsentligt skiljer sig från dem som omfattas av den utbildning som krävs i 
Sverige, och sökanden inte tillägnat sig denna kunskap i sin yrkesutövning.  

I de fall som anges i andra stycket har sökanden rätt att välja mellan 
anpassningstid och lämplighetsprov. 

6 § Anpassningstiden skall omfatta yrkesutövning under en kvalificerad 
fackmans ansvar, samt den utbildning Räddningsverket i varje enskilt fall 
bestämmer.  

Lämplighetsprovet skall omfatta ämnen som, vid en jämförelse mellan den 
utbildning som krävs i Sverige och den utbildning sökanden genomgått, 
saknas i sökandens utbildning. Provet får omfatta både teoretisk kunskap 
och praktiska färdigheter. 

Räddningsverket fastställer, i form av utbildnings- och kursplaner, de 
ämnesområden som omfattas av den utbildning som krävs i Sverige. 

7 § Räddningsverket bedömer om sökanden har uppfyllt villkor som  
avses i 5 §. 

Ansökans innehåll 
8 § Sökanden skall tillsammans med ansökan till Räddningsverket ge in  

1. examens- eller utbildningsbevis, 
2. bevis som styrker praktik eller yrkeserfarenhet, samt 
3. identitetshandling. 

Examens- och utbildningsbevis skall vara utfärdade av en behörig 
myndighet i medlemsstaten. Samtliga handlingar skall ges in på 
originalspråk, samt vara översatta till svenska av auktoriserad översättare.  
I det fall kopior ges in skall dessa vara bestyrkta.  
 

Denna författning träder i kraft den 1 december 2004. 
 
Statens räddningsverk 
 
 
CHRISTINA SALOMONSON 
 
   Maria Albinsson 
   (Rättssekretariatet)  
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