
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar  

En fastighetsägare eller bostadsrättsförening har skyldighet att vidta åtgärder för 
brandskyddet i fastigheten men visst ansvar åligger även hyresgästen.  

 

Brandsäkerhet – något att ta på allvar 

Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med 

bränder i bostäder. Många enkla åtgärder kan vidtas för att förhindra brand och för att minska 

dess konsekvenser. Till exempel hade många av dem som omkommer i bostadsbränder 

överlevt om det funnits brandvarnare i bostaden. 

Ansvaret för brandskyddet finns hos både 
fastighetsägare och boende 

Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden, det vill säga 

fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen, och på dem som nyttjar byggnaden, 

exempelvis hyresgästerna. Lagen uttrycker inte hur ansvaret för brandskyddet ska delas upp 

mellan ägaren till fastigheten och de boende, men normalt sett svarar ägaren för åtgärder 

som hör till byggnaden och dess fasta tillbehör medan hyresgästen svarar för att lägenheten 

används på ett ansvarsfullt sätt. Initiativet till att reda ut vem som ansvarar för de olika 

delarna i brandskyddet tas lämpligen av ägaren. Vissa delar av ansvarsfördelningen regleras 

förslagsvis i hyresavtal eller andra avtal. Där kan även villkor avseende brandskyddet 

specificeras. 

Vad innebär ansvaret? 

Ansvaret för brandskyddet innebär enligt lag att i skälig omfattning hålla utrustning för 

livräddning och släckning vid brand och vidta övriga åtgärder som behövs för att förebygga 

brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det kan exempelvis innebära 

att se till att byggnaden har brandvarnare, att underhålla byggnadens brandskydd och att 

informera de boende. För ägaren innebär ansvaret också en skyldighet att arbeta med 

brandskyddet på ett systematiskt sätt, vilket finns beskrivet i Räddningsverkets allmänna råd 

(2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete. 

För mer information besök → Myndigheten för samhällskydd och beredskaps hemsida. 

På länken till höger kan du läsa mer om vad som gäller vid uthyrning av lokaler och förvaring 

av brandfarlig varor i hemmet. 

 

http://www.msb.se/

