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Information gällande brand- och utrymningssäkerhet för
restaurangverksamhet i samband med ansökan om
stadigvarande alkoholtillstånd.
Räddningstjänsten utgör en av flera remissinstanser vid ansökan för alkoholtillstånd
hos Tillståndsenheterna/Social resursförvaltningarna inom Storgöteborgs.
Vid ansökan om alkoholtillstånd ska brandskyddet verifieras för lokalen, av den nya
ägaren. Finns det tidigare dokumentation kring brandskyddet, ska den tidigare ägaren
av verksamheten bistå med denna information.
Räddningstjänsten vill ta del av dokumentation som styrker brand och
utrymningssäkerheten för lokalen.
Det kan bestå av en upprättad brandskyddsbeskrivning eller vid ombyggnation tillika
väsentlig förändring av lokalen, en brandskyddsdokumentation.
Beroende på hur stor eller komplicerad lokalens utformning är, ska man utifrån det
anpassa ett skäligt brandskydd med ett tillhörande systematiskt brandskyddsarbete
(SBA) för sin verksamhet.
Räddningstjänsten rekommenderar att man tar hjälp av en sakkunnig inom området
brand, för att säkerställa att underlaget blir anpassat efter regelverk och utfört efter
lokalens förutsättningar samt ändamål.
Följande punkter ska beaktas i det underlag som bifogas ansökan och som
berör brand och utrymningssäkerheten för lokalen:
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Bygglov, beakta att rätt bygglov finns för verksamheten.
Ritning över lokalen, skalenlig samt där möblering framgår.
Personantal, beräkning utifrån lokalens förutsättningar.
Utrymningsvägar, antal och utformning
Gångavstånd, till utrymningsvägar inom lokalen.
Brandskyddskontroll, godkänt protokoll gällande im-rökkanal.
Dörrar samt beslag, slagriktning och nödbeslag, dörrhandtag.
Nödbelysning, vägledande markeringar, utrymningsskyltar m.m.
Brandtekniska avskiljningar, köksdelen mot publika ytor m.m.
Släckutrustning, handbrandsläckare m.m.
Ytskikt, omslutande väggar och tak i lokalen.
Gasolhantering, tillstånd ska sökas av nya ägaren.

BESÖKADRESS:
Åvä gen 2

TELEFON, VX:
031-335 26 00
Telefax:
031-335 27 71

E-POST:
ra ddningstjansten@rsgbg.se
Hemsida:
www.rs gbg.se

ORG. NR
222000-0752

POSTGIRO NR:
30688-6
BANKGIRO NR:
5853-4009

För mer information kring systematiskt brandskyddsarbete eller ansökan om nytt
tillstånd för gasolhantering (gäller inte för naturgas) finns att läsa på
räddningstjänstens hemsida www.rsgbg.se
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Förklaring:
Brandskyddsdokumentation
Sedan år 1994 ska en brandskyddsdokumentation upprättas vid nybyggnad eller större
ombyggnad, detta för att byggnaden ska uppfylla gällande lagstiftning avseende
brandskyddet. Bestämmelser om upprättande av brandskyddsdokumentation finns i
nybyggnadsregler Boverkets byggregler (BBR) och lagen om skydd mot olyckor (LSO).
Brandskyddsdokumentationens syfte är att beskriva byggnadens eller verksamhetens
brandskydd samt är en relationshandling när byggnaden är klar, innan dess bör
dokumentationen benämnas brandskyddsbeskrivning.

Brandskyddsbeskrivning
Befintliga byggnader eller lokaler som saknar brandskyddsdokumentation kan i stället
upprätta en brandskyddsbeskrivning eller motsvarande. Brandskyddsbeskrivningen
beskriver också byggnadens olika brandskyddssystem och funktioner.
För varje byggnad eller anläggning bör det finnas en beskrivning av brandskyddet som är
tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls
funktionsdugliga. Genom att identifiera och inventera verksamhetens brandtekniska
installationer och utrustning, erhåller man ett underlag som kan ligga som grund för
systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Genom en sådan dokumentation skapar man sig en
kunskap om vilka brandskyddsinstallationer som finns i byggnaden, hur dessa fungerar och
samverkar med varandra.

En brandskyddsdokumentation/brandskyddsbeskrivning bör normalt upprättas av en
brandkonsult eller annan person med erforderlig brandteknisk kompetens och kan bl.a.
innehålla:









Byggnadstekniskt brandskydd
Luftbehandlingsinstallationers funktion vid brand
Brandtekniska klasser
Brandcellsindelning
Utrymningsstrategi
Nödlägesplanering
Organisatoriskt skydd
Plan för kontroll och underhåll
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