
 
 
 
 
 
 
 
              ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 
__________________________________________________  NR 28 D 
 
                       BRANDSYNEFRISTER 
 
Antagen av kommunstyrelsen den 11 december 1989 (tu § 108) att gälla fr.o.m. den 1 januari 
1990. 
 
 
A  Industrianlägg- Kännetecken för objektsgruppen är byggnader och anläggnignar 
     ningar och upp-  
     lag 
 där industriell verksamhet i form av tillverkning, förädling, 

reparationsverksamhet eller annan hantverksmässig verksamhet 
förekommer 

 
 där uppläggningsplatser och lager förekommer som inte är 

lokaliserade i direkt anslutning till en industrianläggning enligt 
ovan 

 
 Upplag med omfattande detaljhandel skall bedömas enligt 

objektsklass G ex. byggvaruhus 
 
Ej brandsyne- Lager med låg brandbelastning ex. metall- och betonglager 
pliktiga Industriverksamhet < 5 personer 
 Upplag < 5 personer 
 
        1 år Anläggningar med stort antal människor inom samma brandcell 

eller anläggningar med hög brandbelastning: 
 
 Samtliga lager > 2.400 m2 
 upplag som vid brand kan hota grannen 
 
       2 år Industrianläggningar > 200 personer som samtidigt sysselsättes 

inom byggnaden 
 
 Lager > 1.200 m2 
 
 Industrihotell (firmor som är inhyrda i hotellet blir objekt först om 

de själva är brandsynepliktiga) 
 
 Höglager > 8 meters lagringshöjd 



 
        4 år Övriga lager, upplag och industrianläggningar 
 
 
 
B   Flygplatser Kännetecken för objektsgruppen är flygplatser, såväl civila som 

militära. Samtliga byggnader och anläggningar tillhörande 
flygplatsen ingår 

 
        4 år Civila och militära flygplatser 
 plan för max 5 personer 
 
 
C   Hotell &  Kännetecken för objektsgrupp 
     Pensionat Hotell- eller pensionatrörelse som kräver tillstånd av myndighet 
 
 Antal gäster eller antal gästrum 
        1 år > 50               > 25 
        2 år  25-50     15 
        4 år  < 25 <  15 
 
D  Barnstugor Barnstugor 
     elevhem & Såsom barnstugor räknas varje byggnad eller del av byggnad 
     förläggn  som är särskilt inrättad som daghem, fritidshem, förskola eller 

liknande 
 
       2 år Är inrättade i fler än ett våningsplan eller avsedd för < 60 barn 
 
       4 år Övriga barnstugor 
 
 
E  Skolor Skolor 
      1 år Skolor som är inrättade i fler än ett våningsplan och som ej är 

brandsäkert eller brandhärdigt utförda 
 
     2 år Skolor i fler än ett våningsplan samt skolor som är avsedda för 

praktisk utbildning 
 
     4 år Övriga skolor 
 
 
F  Elevhem Elevhem och förläggningar 
 Till denna grupp räknas förutom militärförläggningar, 

förläggningar på kursgårdar, lägerskolor, barnkolonier 
 
 Antal personer       Antal förläggningsrum 
 per byggnad           eller  per byggnad 
     1 år       > 50                        > 25 
     2 år        25-50                           15 



     4 år        < 25                       < 15 
 
Ej brandsyne- Elevhem och förläggningar < 10 personer 
pliktiga objekt 
 
 
 
G  Sjukhus vård- Kännetecken för objektsgruppen är vårdan- 
     anläggningar läggning där sjuk- eller socialvård bedrivs. Hit räknas sjukhus, 

sjukhem, vårdhem, ålderdomshem och liknande. Vårdcentraler, 
tandpolikliniker och liknande tillhör denna grupp "Primärvård" 

 
Ej brandsyne- Vårdanläggning < 5 vårdtagare 
pliktiga objekt Tandpolikliniker < 200 m2 
 
      1 år Vårdanläggningar med mer än 1 våningsplan och 

dygnetruntverksamhet 
 
      2 år Enplans vårdanläggning > 50 vårdplatser och 

dygnetruntverksamhet 
 
      4 år Övriga vårdanläggningar 
 Vårdcentraler > 100 m2 
 Integrerat boende för personer som är i behov av vård > 5 personer 
 
 
H  Varuhus Varuhus 
     Restaurang 
     Teater Varuhus är detaljhandelsanläggningar 
     Samlingslokal > 200 m2 nettoarea dvs. arean där allmänheten har tillträde 

(försäljningsyta) och med ett gångavstånd överstigande 10 m till 
  entrédörr (enda utrymningsväg) 
 
      1 år Varuhus > 1 våningsplan och nettoarean > 400 m2 
 Varuhus med nettoarea > 1.000 m2 
 
      2 år Varuhus > 1 våningsplan och nettoarean < 400 m2 
 Varuhus med nettoarea > 400 m2 men < 1.000 m2 beläget i 1 

våningsplan 
 
      4 år Varuhus beläget i annat våningsplan än markplanet 
 
      6 år Övriga varuhus 
 
 
I  Restaurang Restauranger 
 
      1 år Restaurang, dans eller klubb > 100 gäster och med kvällsaktiviteter 
 Självservering/hamburgerrestaurang < 100 gäster 



 
      2 år Restaurang, dans eller klubb > 50 gäster och med kvällsaktiviteter 
 Självservering/hamburgerrestaurang för 25 - 100 gäster 
 
      4 år Självservering/hamburgerrestaurang < 25 gäster 
 
Ej regelbunden Restauranger 
brandsyn Självservering/hamburgerrestauranger < 25 gäster 
 
 
J  Teater Teater och biografer 
 
 Frister för teatrar och biografer bestäms med ledning av högsta 

tillåtna personalantal inom anläggningen 
 
 Teatrar antal personer       Biografer antal personer 
1 år > 300 personer   > 400 personer 
     2 år 100-300 personer     50-400 personer 
     4 år < 100 personer       < 50 personer 
 
Ej regelbunden Teatrar och biografer < 30 personer 
brandsyn 
 
 
K  Samlingslokal Andra samlingslokaler 
 
 Frister för andra samlingslokaler är sådana som är beskrivna ovan 

bestäms med ledning av högsta tillåtna personalantal. 
 
 Exempel på sådana lokaler är kyrkor, församlingssalar, aulor, 

danslokaler, studielokaler, sporthallar och andra lokaler för 
fritidssysselsättning 

 
 Antal personer 
1 år > 300 
2 år 100-300 
4 år < 100 
 
Ej regelbunden "Samlingslokaler" < 50 personer 
brandsyn 
 
 
L  Campingplatser, Kännetecken för objektsgruppen 
     fritidsanlägg- 
     ningar utomhus Anläggningar utomhus samt andra anlägg- 
     och andra som ningar som nyttjas av många människor 
     utnyttjas av  
     många människor Hit hör även större garage, överbyggda gårdar samt utomhusläktare 
 



 Campingplatser 
 
     2 år Campingplats > 50 platser 
 
     4 år Övriga campingplatser 
 
 Garage 
 
Ej regelbunden Garage < 2.000 m2 
brandsyn 
 
 
     1 år Vagnhallar med golvarea > 2.000 m2, hit hör även bussgarage 
 
     2 år Garage med golvarea > 2.000 m2 som innehåller verkstad, förråd, 

lastgata eller inredda garage (anv. nr. 18) 
 
4 år Garage med golvarea > 1.000 m2 
 
 Annan anläggning och läktare 
 
     2 år Anläggning > 300 personer där verksamheten bedrivs helt eller 

delvis under tak 
 
     4 år Utomhusläktare > 300 personer om läktare och andra utrymmen är 

av brännbart material 
 
 Anläggning 50-300 personer där verksamheten bedrivs helt eller 

delvis under tak 
 
 Läktare > 1.000 personer om läktaren i huvudsak är i obrännbart 

material 
 
 
M  Överbyggda Överbyggda gårdar 
     gårdar 
 
     2 år Dessa frister skall ej tillämpas för överbyggda gårdar som används 

för verksamhet som styrs av andra frister i detta meddelande 
 
N  Särskilt brand- Särskilt brandfarliga byggnader och anläggningar 
     farliga byggna- 
     der och anlägg- 
     ningar Kännetecken för objektsgruppen 
 
 Byggnader och anläggningar som ej kan hänföras till någon annan 

objektsklass och som anses som brandfarlig och där stor risk för 
personskador finns vid brand, samt mindre reparationsverkstäder 
som hanterar brandfarlig vara och inte härrörs till objektsgrupp A 



 
 
O  Bensinstationer Bensinstationer 
 
     1 år Bensinstationer där det finns stor risk för brandspridning till 

närliggande objekt och stor risk för personskador vid brand 
 
     4 år Övriga bensinstationer 
 
 
 
 
 
 
 Mindre reparationsverkstäder 
 
     2 år Mindre reparationsverkstäder som förvarar mer än 500 l brandfarlig 

vara klass 1 och 2 a. Aerosolförpackningar m.m. 
 
 
P  Detaljhandels- Detaljhandelsanläggningar 
     anläggningar 
 
     2 år Mindre detaljhandelsanläggningar som förvarar mer än 300 l 

brandfarlig vara klass 1 och 2 a. Aerosolförpackningar m.m. 
 
 Driftanläggningar (el-värme-kraft-teleanläggningar) 
 
     2 år Anläggningar där det finns stor risk för brandspridning till 

närliggande objekt eller stor risk för personskador vid brand eller 
med betänkande av de allmännas och grannars intressen 

 
 
Q  Lantbruk Lantbruk 
 
     2 år För lantbruk med fler än 5 anställda 
 
     4 år Lantbruk med omfattande djuruppfödning 
 
 
R  Laboratorium Laboratorium 
 
Ej brandsyne- Laboratorium eller liknande där brand el- 
pliktiga ler explosionsfarlig verksamhet ej förekommer 
 
     1 år Mycket stor brandspridning till närliggande objekt eller stor risk 

finns för personskador vid brand 
 
     2 år Övriga laboratorium 



 
 
S  Brandvägar Brandvägar 
 
     6 år Brandvägar 
 
 


