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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

om brand- och räddningsväsendet . 

Organisationen av landskapets brandväsende grundar sig på den i början av 1960-

talet utarbetade landskapslagen om brandväsendet (24/61) . Erfarenheterna har visat 

att brandväsendet på basen av den gällande lagen ej i alla avseenden har utvecklats 

fullt tillfredsställande. Sålunda borde administratioreD av såv.äl landskauets som 

kommunernas brandväsende omorganiseras .En effektivering av verksamheten inom brand

väsendet kan även åstadkommas genom bl . a. sakkunnig planering och utveckling av oli

ka samarbetsformer . Motsvarande slutsatser har man dragit i riket, vilket lett till 

att den där gällande lagen ersatts med en _ ny lag (FFS 559/75) . Även i Sverige 

har man nyligen stiftat en ny brandlag (SFS 80/74) . 

Förutom av förenämnda skäl måste en revidering av den gällande landskapslagen 

om brandväsendet anses motiverad därför, att olika räddningsåtgärder , som ej an

sluter sig till släckning av brand men som lämpar sig för brandkårerna , med tiden 

kommit att spela en alltmer framträdande roll inom den serviceverksamhet som utövas 

av brandkårerna. Denna viktiga samhällsfunktion beaktas ej alls i nu gällande lag . 

En effektivering av brandväsendet medför ökade kostnader , som för enskilda kom

muner kan bli oskäligt betungande . Fördenskull föreslås att landskapet skall del

taga i vissa av brand- och räddningsväsendet orsakade kostnader dels i form av 

landskapsandelar och dels i form av landskapsunderstöd. Bestämmelserna om landskaps

stödet ingår i lagförslagets 7 kap. I riket har stiftats en särskild lag om statens 

stöd till kommunen1a för tläckande av ifrågavarande kostnader (FFS 560/75) . 

Det är skäl att redan i den nya lagens rubrik beakta det förhållandet att lagen 

även innehåller bestämmelser om räddningsväsendet . Lagen är dock ej avsedd att 

reglera all räddningstjänst utan endast sådana räddningsåtgärder som blir aktuella 

vid brand eller annat nödläge och som lämpar sig för brandkåren (1 §). 

Det i lagen avsedda brand- och räddningsväsendet skulle ej ifråga om annat än 

brand omfatta förebyggande verksamhet såsom information och rådgivning . Annan före

byggande verksamhet skulle ankomma på myndigheterna inom vederbörande förvaltnings 

område. 

Den högsta ledningen och övervakningen av verksamheten inom brand- och räddnings

väsendet skulle alltjämt ankomma på landskapsstyrelsen (3 §). 

För vinnande av större enhetlighet och för att man ändamålsenligt skall kunna 

utnyttja de tillgängliga resurserna föreslås att landskapsstyrelsen årligen för 

fem år i sänder skall uppgöra en hela landskapet omfattande utvecklingsplan .för 
brand- och räddningsväsendet (4 §) . 
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Enligt förslaget skall landskapet omhänderha utbildningen av brandskyddsperso

nal. Utbildningen skulle äga rum på den planerade brandövningsstatiGnen . Även 

annorstädes erhållen utbildning bör kunna godkännas. Nännast kommer då ifråga ut

bildning som erhållits i riket eller i Sverige. Även möjligheten att uppdraga vissa 

utbildningsuppgifter åt inom brand- och räddningsväsendet verksamma organisationer 

bör hållas öppen (5 §). 

För närvarande upprätthåller de flesta av landskapets kommuner på basen av 

frivilligt samarbete en gemensam alanncentral. Detta samarbete bör lagfästas sålun

da, att kommunerna åläggs skyldighet att upprätthålla en gemensam alanncentral (6 §). 

Kommunerna bör fortsättningsvis inom sina respektive förvaltningsområden handha 

de till brand- och räddningsväsendet hörande uppgifterna. För att uppnå en ändamåls

enlig användning av resurserna bör envar kommun för fem år i sänder fastställa en 

plan för utvecklandet av brand- och räddningsväsendet . Landskapsstyrelsen bör dock 

under vissa förutsättningar kunna befria enskilda kommuner från planeringsskyldig~ 

heten (7 §). 

Då det anses ändamålsenligt bör enskilda kommuner kunna avtala om att gemensamt 

handha till brand- och räddningsväsendet hörande uppgifter. Särskilt omfattande 

samarbetsavtal bör dock för att gälla godkännas av landskapsstyrelsen, som äger 

pröva om det ingångna avtalet kan anses ändamålsenligt (8 §). 

Bestämmelserna om brand:~,~~cireslås följa de bestämmelser som allmänt gäller för 

kommunala nämnder. Då man kan utgå ifrån att till ledamöter i brandnämnderna utses 

personer, som är förtrogna med brand- och räddningsväsendet, kan det ej anses erfor

iderligt att - som den gällande lagen - stadga om att till ledamot i brandnämnd skall 

utses person som är förtrogen med byggnadsbranschen eller med avvärjande och släck

ning av skogsbrand (9 §). 

Om en kommuns till brand- och räddningsväsendet hörande uppgifter i stöd av sam

arbetsavtal helt och hållet handhas av en annan kommun skulle brandnämnd ej alls 

tillsättas i den förstnämnda kommunen. I stället skulle i avtalet kunna föreskrivas 

att en eller flere ledamöter i den sistnämnda kommunens brandnämnd utses av den först 1 

nämnda kommunen (9 §). 

Den kanske största svagheten i det kommunala brandväsendet är för närvarande att 

brandcheferna i landskommunerna ej är heltidsanställda. Det är givet, att enbbrand

chef med tjänsten som bisyssla ej har tid och ej heller alltid fönnåga att handha 

alla till tjänsten hörande uppgifter. För att underlätta den ekonomiska börda som 

blir följden av att kommunerna enligt föreliggande lagförslag skall ha heltidsan

ställda brandchefer föreslås dock att flere kommuner skall kunna ha en gemensam 

brandchef. Undantagsvis bör brand~fät~ten fortfarande kunna vara bisyssla(8 och 
10 §§) , 
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Ehuru kompetensfordringarna för brandskyddspersonalen borde skärpas kan några 

skärpta fordringar beträffande den kompetens som skall krävas av brandkårernas man

skap dock ej i detta skede uppställas, enär svårigheter kan uppstå då det gäller att 

tillförsäkra alla brandmän en tillfredsställande utbildning (11 §). 

I föreliggande lagförslag har stadgandernom allmän brandkår som grundar sig på 

medborgerlig tjänstgöringsskyldighet utelämnats. De kommunala brandkårerna föreslås i 

fortsättningen kunna utgöras av ordinarie,halvordinarie eller avtalsbrandkår (13 §). 

Då det kan inträffa bränder eller andra nödlägen som de kommunala brandkårerna ej 

ensamma eller ens med hjälp av andra kommuners brandkårer kan bemästra,föreslås att 

brandchefen skall ha möjlighet att begära handräckning förutom från andra kommuner 

även från landskapet (16 och 17 §§). 

Landskapsstyrelsen bör ha rätt att för ökande av brand-och personsäkerheten utfär

da bestämmelser om säkerhetsarrangemang på platser där brand- eller olycksfaran är 

särskilt stor. Landskapsstyrelen bör även kunna ålägga ägare eller innehavare av bygg· 

nad eller annan anläggning att anskaffa ändamålsenlig utrustning och material för 

släcknings- eller räddningsarbete (19 §). Motsvarande bestämmelser kan enligt gällan

de brandlag utfärdas i förordning eller brandordning. Enligt föreliggande lagförslag 
skulle brandordningarna avskanfas,enär det visat sig att :l d~ssa ej intagits av de 

lokala förhållandena påkallade specialbestämmelser,vilket var det främsta syftet med 

brandordningarna. 

Beträffande sotning och rengöring av eldstäder och rökkanaler skall för närvarande 

bestämmas i förordning eller brandordning.Avsikten är att landskapsstyrelsen skall ut

färda för hela landskapet gällande närmare bestämmelser härom. För sotning och rengö

ring bör erläggas avgift enligt taxa,som fastställes av landskapsstyrelsen (29 §). 

Enligt gällande brandlag skall landskapsstyelsen och skogsvårdsnämnderna,vilka se

nare numera motsvaras av lantbruks- och skogsnämnderna,under torr tid om sommaren dra 

försorg om utkik efter och rapportering av skogsbränder. Enligt detta lagförslag skul

le denna uppgift ankomma enbart på landskapsstyrelsen.Landskapsstyrelsen bör, om 

skogsbrand kan befaras uppkomma, tillse, att spaning efter skogsbränder bedrivs från 

speciella brandtorn och vid behov även anordna flygspaning (24 §). 

För närvarande ges brandvarning om uppenbar fara för skogsbrand föreligger och för

klaras viss del av landskapet i brandalarmtillstånd om faran är hotande.Skillnaden 

mellan brandvarning och brandalarmtillstånd är varken allmänt känd eller särskilt be

tydande.Fördenskull användes i föreliggande lagförslag den gemensamma benämningen var

ning för skogsbrand. Sådan varning skall landskapsstyrelsen utfärda då fara för skogs

brand kan anses föreligga. Av praktiska skäl bör rätten att utfärda varning för skogs~ .. 

brand kunna delegeras till annan myndighet eller inrättning (24 §). 

Bestämmelserna angående ledningen av släcknings- och räddningsverksamheten föreslås 

ändrade.Landskapsstyrelsen skulle, om brand eller annan olycka hotar att få stor om

fattning eller annars bli farlig, kunna förordna tjänsteman vid landskapsstyrelsen 
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underlydande myndighet eller tjänsteman vid kommunal brandmynd~ghet , som annars 

ej skulle vara.skyldig därtill , att leda släcknings- eller räddningsarbetet . Land

skapsstyrelsen skulle även kunna tillkalla utomstående sakkunniga att biträda vid 

sl äcknings- eller räddningsverksamheten (27 §) . 

Ägaren eller innehavaren av egendom som varit föremål för släcknings - eller rädd

ningsverksamhet bör fortfarande i regel vara skyldig att draga försorg om efter
röjning och bevakning . ·Då f råw1 är om skogsbrand skulle dock vederbörande komniLlfl 

i allmänhet vara skyldig att bestrida kostnaderna för efterröjning eller bevakning 

(31 och 32 §§) . 

Till person som deltagit i släcknings- eller räddningsverksamhet bör erläggas 

skäligt timarvode , räknat från arbetsts början och ej endast - såsom nu är fallet -

för den tid som överstiger fyra timmar ( 32 §). 

Ersättningar för materiel, livsmedel , bränsle och smörjmedel , som rekvirerats , 

samt fördelningen av släckningskostnaderna vid skogsbrand kommunerna emellan, före

slås bli fastställda enligt huvudprinciperna i gällande lag . Dock föreslås en ny 

bestämmelse enligt vilken kommun i vissa fall skulle komma att återställa egendom 

som skadats i samband med släckning av skogsbrand i dess tidigare skick eller 

ersätta skadan, allt under förutsättning att det enligt allmänna försäkringsvillkor 

ej varit möjligt att försäkra egendomen ifråga. Om kostnaderna härför ej är obetyd

liga, skulle de ersättas av landskapet (37 §) . 

För att brand- och räddningsväsendet skall kunna utvecklas till den nivå som 

detta lagförslag förutsätter , kräves att landskapet deltar i kostnaderna"med landskaps
andelar och landskapsundersf~d på samna-S:ii .tt som stadgats i rikets lag om statsa;ndelar 

och- understöd. åt kommuner för kostnaderna för brand- oc~ räddningsväåendet (FFS 560/ 

75) . Sålunda föreslås att kommunerna skall erhålla landskapsandelar enligt bärkrafts 

klass för de anläggnings- och driftskostnader som erfordras för den i 6 § avsedda 

alarmcentralen inom skalan 75 - 20 % (41 §). 

Anses det mest ändamål senligt att landskapet bygger den i 6 § avsedda alarmcentra

len bör kommunerna vara skyldiga att delta i kostnaderna (42 §) . 

Då kommunerna torde få svårigheter att ä~lla brand- och räddningsväsendet på den 

nivå som behoven förutsätter , föreslås ,attc: / erhåller landskapsandelar även för de 

driftskostnader som föranledes av brand- och räddningsväsendet , dock ej för i 37 § 

avsedda kostnader . Landskapsandelarna föreslås utgå _ i nom skalan 75 - 20 % (43 §). 

Förutom landskapsandel bör kommun kunna bevi ljas landskapsunderstöd 

när detta av särskilda gkäl anses nödvär1digt ( 44 §) . 

Stadgandena om tvångsmedel och straff är i lagförslaget i huvudsak av samma inne

håll som i gällande lag (8 kap . ) . 

Sökande av ändring i brandnämnds beslut skulle enligt huvudregeln ske i form av 
kommunalbesvär (49 §) . 
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Enligt föreliggande lagförslag skulle landskapsstyrelsen få större möjligheter 

än för närvarande att /förenhetliga räddningsmaterielen och- redskapen samt vissa 

anordningar (51 §) . 

En nyhet är även att ägare till byggnad skulle vara skyldig att t i llåta att i 

byggnaden på åtgärd av vederbörande konnnun installeras t . ex . brandpost (52 §) . 

Då vissa i lagförslaget förutsatta reformer ej kan genomföras omedelbart sedan 

lagen trätt i kraft ingår i lagförslaget erforderliga övergångsstadganden (56 §) . 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

om brand- och räddningsväsendet . 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas : 

1 kap . 
Allmfö1t om brand- öch räddningsväsendet . 

1 § • 

.Angående brand- och räddningsväsendet gäller vad i denna lag eller med stöd därav 

är stadgat eller bestämt. 

Till brandväsendet hör dels förebyggande brandskydd, vars syfte är att förhindra 

att elden konnner lös att på förhand underlätta släckning och begränsning av brand och 

att avvärja med dessa åtgärder förenade faror, och dels släckningsåtgärder och andra 

åtgärder som vidtages sedan eldsvåda uppkonnnit. 

Till räddningsväsendet hänförs enligt denna lag verksamhet som syftar till att vid 

oljeutflöde, ras, översvämning eller annat nödläge avvärja eller begränsa skada på männi

skor eller egendom eller i miljön under förutsättning att det med hänsyn till behovet 

av ett snabbt ingripande , det hotade intressets vikt , kostnaderna för räddningsåtgärderna 

och omständigheterna i övrigt kan anses påkallat att landskapet eller konnnun svarar 

för att erforderliga åtgärder vidtages . I. 

2 §. 
Brand- och räddningsväsendet skall planeras och organiseras så, att de därtill anslut

na åtgärderna kan vidtagas snabbt och effektivt . 

2 kap . 

Förvaltning . 

3 §. 
Den högsta ledningen av verksamheten inom brand- och räddningsväsendet ankonnner på 

landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsen skall i samråd med kommunernas myndigheter utar

beta planer för bistånd och samarbete i frågor som rör brand.,., och räddningsväsendet 
(s a m a r b e t s p 1 a n) . 

I I 
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I ärenden som angår brand- och räddningsväsendet biträdes landskapsstyrelsen 

av en delegation för brand- och räddningsväsendet . 

4 §. 
Landskapsstyrelsen skall årligen för de fem följande ka:enderåren uppgöra en 

hela landskapet omfattande utvecklingsplan för brand- och räddningsväsendet . Planen 

skall til l ställas kommunerna och övriga berörda myndigheter till kännedom och för 

beaktande. 
5 §. 

Brand- och räddningspersonalens utbildning omhänderhas av landskapet .Landskaps

styrelsen kan godkänna även annan än av landskapet upprätthållen läroanstalt som 

utbildningsanstalt för brand- och räddningspersonal . 

Landskapsstyrelsen kan avtala med inom brand- och räddningsväsendet verksam 

organisation om att organisationen skall fungera såsom brand- och räddningstekniskt 

sakkunnigorgan för landskapets räkning och bedriva brandteknisk inspektionsverksamhet 

samt meddela brand- och räddningsteknisk utbildning. 

6 §. 
För mottagande av olycksanmälningar utgör landskapet en alarmkrets . Kommu-

nerna skall upprätthålla en alarmcentral. Kan kommunerna ej enas härom eller om 

fördelningen av anläggnings- eller driftskostnaderna för alarmcentralen , avgörs frå

gan av landskapsstyrelsen. 
Landskapet kan åtaga sig att upprätthålla i 1 mom. avsedd alarmcentral. 

7 §. 
Envar kommun skall inom sitt område handha de till brand- och räddningsväsendet 

hörande uppgifterna. 

Kommun skall ha en av fullmäktige årligen för de fem följande kalenderåren godkänd 

plan för utvecklandet av brand- och räddningsväsendet (ut veck 1 in g s p 1 an) . 

Landskapsstyrelsen kan på ansökan befria kommun från skyldighet att uppgöra utvecklings 

plan. Förutsättning för befrielse från planeringsskyldigheten är dock att det med hän

syn till kommunernas storlek, resurser och övriga på saken verkande omständigheter är 

oändamålsenligt eller oskäligt att ålägga kommunen ifrågavarande skyldighet . 

8 §. 
Kommuner kan avtala om att gemensamt handha till brand- och räddningsväsendet 

hörande uppgifter (samarbets avta 1) . Avtal som gäller kommuns hela brand

och räddningsväsende eller gemensam brandchef eller gemensam brandkår skall godkännas 

av landskapsstyrelsen. 

9 §. 
För handhavande av till brand- och räddningsväsendet hörande uppgifter skall i varje 

kommun finnas en brandnämnd. 

Brandnämnd består av minst fyra medlemmar eller , om nämnden även handhar på l::e·folk

ningsskyddsnämnd ankommande uppgifter av minst sju medlemmar . Nämndens medlemmar och 

personliga ersättare för dem utses av fullmäktige för en tidsperiod som motsvarar 
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fulbnäktiges mandatperiod. Fulbnäktige förordriar för nämndens mandatperiod ordföran

de och viceordförande bland de ordinarie medlemmarna. 

Handhas de till brand- och räddningsväsendet hörande uppgifterna i någon kommun 

helt och hållet av annan kommun, tillsättes ej brandnämnd i den förstnämnda kommunen . 

Qn så avtalats, tillsättes dock någon eller några av medlemmarna i den sistnämnda 

kommunens brandnämnd av fullmäktige i den först.:,nämnda kommunen. 

Kommunens brandchef skall !111ärvara vid brandnämndens sammanträden. Han har därvid 

yttranderätt men ej rösträtt. 
10 §. 

Såvitt icke av 8 § annat följ er skalJ i kommun finnas en heltidsanställd brandchef . 

I. 

Brandc:-iefen kan med land~ka_osstyrelsens samtycke även handha u::i:r.igif ter som ankommer på l 

kommunal befolkningsskyddschef eller korrm1unal befolkningsskyddsinstruktör. I kommun 

kan vid behov även finnas biträdande brandchef och brandinspektör samt andra tjänste

män inom brand- och räddningsväsendet ävensom sotare. 
chefs 

Landskapsstyrelsen kan på ansökan bevilja kommun tillstånd att hålla branqlf:jänstar 

såsom bisyssla eller att kombinera den med andra än i 1 mom. avsedda tjänster eller 

ock bevilja anstånd med inrättande av tjänsten, förutsatt att detta bör anses vara 

motiverat på grund av kommunens ringa invånarantal eller av annan orsak. 

Brandmyndigheter i kommun är brandnämnden, brandchefen, biträdande brandchefen 

och brandinspektören samt den högsta förmannen i tjänstgöringstur för ordinarie eller 

halvordinarie brandkår eller person som leder annan kommunal brandkår i räddnings

verksamhet. 

11 § . 

Ordinarie och halvordinarie brandkårs brand- och räddningspersonal består av 

befäl, underbefäl och manskap. 

Kompetensvillkor för brandchef och i 1 mom. avsett befäl och underbefäl med tjäns

ten såsom huvudsyssla är vid brandinstitut avlagd eller annan lämplig av landskaps

styrelsen godkänd examen. 

Den som hör till nedan i 13 § 4 mom. avsedd avtalsbrandkårs befäl skall ha genom

gått för sådant befäl avsedd kurs eller på annat sätt förvärvat för sysslan erforder

liga kunskaper. 

Kompetensvillkor för brandinspektör och annan personal som handhar enbart brand

förebyggande uppgifter är vid brandinstitut avlagd examen för brandbefäl eller vid 

teknisk skola avlagd examen inom studieriktning för husbyggnad eller annan lämplig av 

landskapsstyrelsen godkänd examen. 

Kompetensvillkor för sotare är avlagd yrkesexamen för sotare eller på annat sätt 

förvärvade för sysslan erforderliga kunskaper. 



215 
,, 8 

12 §. 
Brand~hefen utses av kommµnens fullmäktige och annan personal , frånsett 

avtalshr:andkår ~ anställes av brandnämnden, om ej i instruktion annat föreskrivits . 

3 kap ._ 

Brandkårer och bestämmelser om samarbete._ 

13 § ·-

I kommµn skall ;Unnas brandkår som är ordinarie , halvordinarie eller avtalsbrandkår . 
' •.I 

Ordinarie brandkårs brand- och räddningspersonal är heltidsanställd . Personal i 

tjänstgöJ,'ingstur skall stå i fortlöpande alarmberedskap . 

Ha1vordinarie brandkårs personal är delvis heltidsanställd och delvis deltidsanställd . 

Dess alarmberedskap skall vara sådan att den del av brandkåren som erfordras för de i 

första hand erforderliga åtgärderna omedelbart sedan alarm ingått kan bege sig till 

brand,.., eller olycksplatsen . 

Avtalsbrandkår skall handha uppgifter som hör till kommuns brand"" och räddningsvä

sende på sätt som föreskrivits i avtal m.ed kommµnen . Om ej i avtalet annorlunda bestämts 

gäller beträffande dess alarmberedskap vad om halvordinarie brandkår är stadgat . 

14 § ._ 

Kommunal brandkårs personalstyrka och den för fullgörande av brandkårens uppgifter 
r 

erforderliga na,terielen samt brandkårens alarmberedskap skall vara tillräckliga i anseen-

de till kommunens invånarantal , graden av tätbebyggelse , byggnadssättet , risken för 

skogsbrand, antalet för personsäkerheten farliga inrättningar, antalet industrier och 

upplagsområden, trafikintensiteten och risken för oljeskador samt eventuellt förekom

mande andra faromoment , 

Har särskilda bestämmelser om brand- och räddningsväsendet utfärdats beträffande 

i 19 § avsedda byggnader, konstruktioner och områden samt beträffande för dessa 

erforderliga anordningar och materiel skall de sålunda utfärdade bestämmelserna beaktas 

vid bedö:mpingen av i 1 mom. avsett personal- och materielbehov samt av i 1 mom. avsedd 

grad av alarmberedskap , 

Tillgången till vatten för släckning av brand skall ordnas så att den i anseende 

till förhållandena på orten är tillräcklig . 

15 §. 
Alarmcentral kan utöver i 6 § avsedda uppgifter åläggas även andra uppgifter , om 

det ej är till uppenbart men för den verksamhet som enligt denna lag ankommer på den

samma ._ 
16 §. 

Kommun är skyldig att lämna annan kommun i 3 § 1 mom. avsett bistånd. 



9 
216 

17 §. 
Landskapets myndigheter och inrättningar är skyldiga att giva brandmyndigheterna 

handräckning vid i denna lag avsedd verksamhet . Angående förfarandet vid anhållan 

om och givande av handräckning utfärdar landskapsstyrelsen vid behov bestänunelser . 

4 kap . 

Förebyggande åtgärder . 

18 §. 
Eld får ej handhas så att brand lätt kan uppstå . Detsanuna gäller hantering av 

ämne eller föremål som är brandfarligt eller explosivt . 

Envar är skyldig att på plats där han utövar bestämmanderätt i mån av möjlighet 

tillse, att stadgandena och bestämmelserna om brandsäkerhet iakttages . 

Byggnad och dess omgivning skall planeras så och hållas i sådant skick, att brand

kårens verksamhet och räddningen av människor och egendom vid eldsvåda eller annat 

nödläge ej försvåras . 
19 §. 

Landskapsstyrelsen kan utfärda bestämmelser om sådana anordningar som ökar brand-a:h 

personsäkerheten på mäss-, utställnings- , nöjes- och lägerområden samt campingplatser 

och liknande områden. Dyl i ka bestänunelser kan utfärdas även beträffande inredande och 

prydande av för brandrisk utsatta eller för personsäkerheten farliga byggnader, konst

ruktioner, lokaler eller utrymmen. 

Landskapsstyrelsen kan även föreskriva att ägare eller innehavare~ :av byggnad, konst

ruktion, lokal,upplag eller annan anläggning skall vara skyldig att anskaffa och 

underhålla ändamålsenliga redskap för släckning och livräddning vid brand samt att i 

övrigt vidtaga de åtgärder som behövs för att förebygga och bekämpa brand , i den mån 

sådant i anseende till brandrisken och förhållandena i övrigt kan anses nödvändigt, 

ävensom att vidtaga även andra för tryggande av människoliv och egendom nödvändiga 

försiktighetsåtgärder . 
20 §. 

Till förebyggande av brand och för ökande av personsäkerheten skall förrättas 

brandsyn. 

Förrättare av brandsyn skall beredas tillträde till alla byggnader , rum och upp

lag samt andra platser som skall besiktigas. 

21 §. 

Landskapsstyrelsen skall vi behov l åta inspektera i byggnader och annorstädes 

installerade automatiska brandalarm- och släckningsanordningar samt andra dylika 

anordningar. Inspektionsuppgifterna kan anförtros de lokala brandmyndigheterna eller 

inom brand- och räddningsväsendet verkande organisation. För täckande av inspektions

kostnaderna skall innehavare av i denna paragraf avsedd anordning erlägga avgift i 

enlighet med av landskapsstyrelsen fastställda grunder . 
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22 §. 
Eldstad jämte räkkanaler skall sotas och luftväxlingskanaler rengöras i enlighet 

med av landskapsstyrelsen utfärdade bestämmelser . 

Sotare skall beredas möjlighet att verkställa i 1 mom. avsedd sotning och rengöring. 

Byggnads ägare skall för sotning och rengöring erlägga avgift enligt sotningstaxa, 

som fastställes av landskapsstyrelsen . 

23 §. 
Lägereld eller därmed jämförlig öppen eld får ej uppgöras i skog eller i närheten 

av skog om förhållandena är sådana, att risken för skogsbrand är uppenbar . 

På skogsmark får löpbränning för skogsvårdsändamål med tillstånd av vederbörande 

brandchef verkställas även under förhållanden som avses i 1 mom. om bränningen sker 

under sakkunnig ledning och tillsyn och med iakttagande av särskild försiktighet. 

Utan tvingande skäl får på annan tillhörig mark öppen eld ej uppgöras med mindre 

vederbörande markägare eller - innehavare givit sitt tillstånd därtill. 

24 §. 
Under årstid då skogsbrand kan uppkomma skall inom glest bebyggt område på åtgärd 

av landskapsstyrelsen anordnas effektiv spaning efter skogsbränder. 

Föreligger fara för skogsbrand inom visst område skall landskapsstyrelsen utfärda 

varning för skogsbrand inom området ifråga. Denna uppgift kan anförtros viss tjänste

man eller inrättning . 
5 kap. 

Släclaiings- och räddningsverksamhet. 

25 §. 
Med släclaiingsverksamhet avses släclaiing av eldsvåda och andra åtgärder i sam-

band därmed, såsom brandanmälan och brandalarm, räddning av människor och egendom, 

röjning av eldbegränsningslinje, forsling av släclaiingsmanskap och för släclaiing avsedd 

materiel-samt service som erfordras i samband därmed ävensom släclaiingsmanskapets resor 

till och från brandplatsen, förbindelseverksamhet, verksamhet för fullgörande av ledar

uppgifter som efterröjning och bevalaiing . 

Med räddningsverksamhet avses åtgärder som är jämförbara med i 1 mom. nämnda 

åtgärder och vilka vidtages vid andra än i 1 mom. avsedda olyckor och nödlägen. 

26 §. 
Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om att brand utbrutit eller hotar 

eller att annan olycka skett eller hotar och ej genast släcker branden eller avvärjer 

faran skall underrätta dem vilkas liv eller egendom är i fara och tillkalla hjälp samt 

efter förmåga vidtaga släclaiings- eller räddningsåtgärder. 

27 §. 
Släclaiings- och räddningsverksamheten ledes av brandmyndigheten i den kommun där 

branden utbrutit eller annan olycka inträffat, om ej annat är stadgat eller bestämt. 

I 

I 

I 
I . 

! I 

11 

I I 

I 
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Landskapsstyrelsen kan förordna tjänsteman vid landskapsstyrelsen underlydande 

myndighet eller tjänsteman vid kommuns brandmyndighet att leda släcknings- och rädd

ningsverksamhet då fråga är om brand eller annan olycka som hotar att få stor omfatt

ning eller som annars bedöms som särskilt farlig. Landskapsstyrelsen kan även tillkalla 

sakkunniga för att bistå vid ledandet av släcknings- och räddningsverksamhet. 

28 §. 
För att släcka brand och för att hindra dess spridning samt vid andra i denna lag 

avsedda nödlägen får den som leder släcknings- eller räddningsverksamheten förflytta 

människor och djur samt förordna att byggnad, upplag eller annan egendom skall rivas 

eller undanskaffas, dörrar brytas upp, inhägnader avlägsnas, grus, sand eller jord 

bortforslas, diken lippdäininas, träd fällas, moteldar anläggas Gch att andra erfor-

derliga åtgärder skall vidtagas. 

För släckning av brand äger envar rätt att taga vatten ur annans brunn eller annat 

vattentag. 

De befogenheter som vid ledning av släcknings- och räddningsverksamhet ankommer på 

myndighet får i den mån det är uppenbart nödvändigt intill dess myndigheten övertar 

ledningen, utövas även av person som på grund av sin ställning eller av annan orsak 

kommer att leda verksamheten. 
29 §. 

Vid släcknings- och räddningsarbete är även andra än de kommunala brandkårerna W1der- ~ 

- · -- ,: ....... -- -""-~ _'=" • • -- • • "" - • - 1 J • 

ordnade kommunens brandchef eller den av landskapsstyrelsen förordnade myndighet -som av- J 
' • 1 I 

ses i 27 § 2 rmm. dock så, att industris eller annan inrättnings brand~år får anlitas j , 

endast om inr~ttnin~ns säkerhet ej därigenom äventyras. 

Den som befinner sig på brand- eller olycksplats eller i dess närhet, är skyldig 

att på anmodan av den myndighet som leder släcknings- eller räddningsarbetet deltaga dä

ri om ej giltigt skäl ställer hinder härför. 

När så behövs är envar person som uppehåller sig i kommunen och som fyllt 16 men 

ej 55 år skyldig att på kallelse av den som leder släcknings- eller räddningsarbete 

omedelbart infinna sig på brand- eller olycksplats(;· för att deltaga i släcknings- och ' 

räddningsåtgärderna, om han ej av giltigt skäl är därtill förhindrad. 

30 §. 
Då eldsvåda eller annan olycka inträffat eller hotar skall vid behov telefonförbin

delser ställas till förfogande för brand- eller olycksarunälningar, för alannering och 

för andra underrättelser angående släcknings- och räddningsverksamhet. Sådana meddelan

den skall fönnedlas utan dröjsmål. 

För släcknings- och räddningsarbete får på order av den myndighet som leder arbetet 

erforderliga signal- och transportmedel tagas i anspråk. Detsamma gäller brandredskap 

och vid släcknings- och räddningsarbete nödvändiga arbetsmaskiner och En för

utsättning härför är att egendomen ej därigenom utsättes för fara, utom då fråga är om 

räddande av människoliv. 
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På förordnande av myndighet som leder släcknings- och räddningsarbete skall livs

medel för släcknings- och räddningspersonalen samt bränsle och smörjmedel för brand

redskap och annan materiel samt för släckningsverksamheten erforderliga släcknings

:unnen tillhandahållas . 

31 §. 
Släcknings- och räddningsverksamhet får ej inställas och de tillstädesvarande 

ej avlägsna sig från brand- eller olycksplats , förrän den myndighet som leder verk
samheten givi t sitt tillstånd därtill . 

Släcknings- och räddningspersonal får ej kvarhållas på brand- eller olycksplats, 

i större omfattning och under längre tid än vad behovet kräver . 
den 

Ägare eller innehavare av;egendom, som varit föremål för släcknings- eller rädd-

ningsverksamhet , är skyldig att draga försorg om efterröjning och bevakning , vid även

tyr att denna eljest verkställes på förordnande av den myndighet som leder släck

nings- och räddningsverksamheten och på ägarens eller innehavarens bekostnad . I fråga 

om skogsbrand faller ansvaret för att nämnda uppgifter fullgöres likväl på 

vederbörande myndigheter . 

6 kap . 

Arvoden , ersättningar och kostnader . 

32 §. 
Den som på order av myndighet som leder släcknings- och räddning~verksamhet delta

git i verksamhet€n äger rätt att erhålla timarvode av vederbörande kommun, vilket 

arvode beräknas enligt den tid som åtgått till verksamheten . Berättigad till arvode 

är dock ej ägaren eller innehavaren av den egendom som varit föremål för släcknings

och räddningsverksamheten. 

Ägare eller innehavare av egendom är skyldig att ersätta vederbörande kommun för 

de av kommunen erlagda arvodena till den del de avsett ersättning för efterröjning 

och bevakning . Kommun kan dock ej kräva att sagda arvoden skall erläggas i fråga om 

skogsbränder , om det icke med hänsyn till förhållandena kan anses vara oskäligt att 

lämna dem oindrivna. 

Den som deltagit i släcknings- och räddningsarbete har rätt att av vederbörande 

kommun erhålla ersättning för därvid förstörda eller förlorade kläder , utrustning 

eller arbetsredskap. För att utfå ersättning skall ersättningssökanden omedelbart 

göra anmälan om skadan till den myndighet som leder släcknings- och räddningsverk

samheten. Skriftlig ersättningsansökan skall därefter tillställas vederbörande kommun 

inom sex månader från det skadan skedde . 

Har om ersättningar för vissa räddningsaktioner stadgats särskilt , iakttages dessa : 

stadganden . 

33 §. 
För olycksfall som drabbat deltagare i släcknings- och.räddningsarbete , utgår 

ersättning av landskapets medel enligt samma grunder som för olycksfall i arbete , 
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förutsatt att den skadelidande ej enligt annan lag är berättigad till ersättning 

av minst sarrnna storlek. Ersättning erlägges dock alltid av landskapets medel om 

olycksfallet inträffat när industriinrättnings eller annan inrättnings brandkår 

deltagit i släcknings- och räddningsarbete utanför inrättningen. 

Vad som i 1 mom. är sagt tillämpas även på olycksfall som drabbat till konununal 

brandkår hörande person vid sjuktransport, vid utbildning eller vid skötsel av 

fastighet eller materiel samt på olycksfall som drabbat i konununs tjänst anställd 

sotare vid utövning av sotningsarbete. 

Har skadad persons arbetsgivare eller konunun i avseende på olycksfall, för vilket 

ersättning utgår med stöd av denna lag, erlagt lön, förskott eller annan betalning, 

gäller i fråga om arbetsgivarens och konununens rätt vad i lagen om olycksfallsförsäk

ring (FFS 608/48) är stadgat angående arbetsgivares rätt. 

34 §. 
För livsmedel, bränsle och smörjmedel, som överlåtes med stöd av 30 § 3 rnom. 

erlägger vederbörande kommun full ersättning. 

Vad i 1 mom. är sagt gäller även ersättning för användning av signal- ~ch trans

portmedel samt arbetsredskap, arbetsmaskiner och brandredskap, vilka tagits i bruk 

med stöd av 30 § 1 eller 2 mom., förutsatt att överlåtaren ej är landskapet. Därjäm

te skall till ägare, dock ej till landskapet, särskilt utgivas ersättning för skada 

som åsamkats nämnda redskap, arbetsmaskiner och materiel. 

35 §. 

För bistånd som lämnats med stöd av 16 § eller för annan hjälp vid släcknings

~~h räqdningsverksarnh~t är, om ej annat överenskonunes, den kommun som anhållit om 

hjälp skyldig att giva full ersättning. Ersättningsskyldighet gäller även då hjälp 

begärts av annan än konununal brandkår. 

Kostnader som förorsakas av i 27 § 2 mom. avsedda åtgä:tda- erlägges av landskapet. 

36 §. 

På ersättande av skada som förorsakats av i denna lag avsedd eldsvåda eller olycka 

skall skadeståndslagen (FFS 412/74) tilläJTipas. 
• . • t. ~. ' · : 

37 §. 

Har i samband med släckning av skogsbrand annan än landskapets, statens eller 

kommuns egendom åsamkats skada, för vilken egendom försäkring enligt allmänna 

försäkringsvillkor ej är möjlig, skall den kommun inom vars område skadan inträffat 

återställa den skadade egendomen i det skick vari den befann sig före skadefallet 

eller, om detta är omöjligt, ersätta skadan. Är konununens kostnader härför ej obetyd

liga, ersättes de av landskapet. 

I , 
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38 §. 
Har skogsbrand utbrett sig till flera kommuner erlägges kostnaderna för släclmings

å tgärderna , om ej annorlunda avtalas , av den kommun inom vilken branden uppstått. 

De övriga korrrrnunerna skall till den sistnämnda korrrrnunen betala sina andelar av dessa 

kostnader , vilka andelar beräknas efter storleken av den eldhärjade markarealen eller 

efter annan skälig grund. 

39 § •. 

Har skogsbrand utbrett sig till landskapets eller statens mark erlägges de av 

släckningsåtgärderna föranledda kostnaderna , beräknade efter storleken av den eld

härjade markarealen, av landska:p3t respektive staten till den korrrrnun som erlagt 

kostnaderna . 

Har skogsbrand helt och hållet eller till största delen inträffat på landskapets 

eller statens mark erlägges de av släckningsåtgärderna föranledda kostnaderna av 

landska:p3t respektive staten . Härvid svarar landskapet eller staten även för 

alla i 38 § avsedda åtgärder och skadestånd. Korrrrnun är skyldig att till landskapet 

respektive staten erlägga sin andel av här avsedda kostnader , vilken andel beräknas 

efter storleken av den eldhärjade arealen av annan än landskapet eller staten till~ 

hörig mark. 
40 §. 

Kan överenskorrrrnelse om i 35 § 1 mom., 37 § ~ 38 §eller 39 §avsedd ersättning 

ej träffas , avgörs frågan av landskapsstyrelsen eller , då fråga är om ersättning som 

skall utges av statsmedel, av länsrätten. / 

7 kap . 

Landskapets deltagande i kostnaderna för brand- och räddningsväsendet . 

41 §. 
Till korrrrnun erlägges för anläggnings~ och driftskostnaderna för den i 6 § av

sedda alarmcentralen följ ande landskapsandel :. 

Kommunens bärkraftsklass Landskapsandelen i procent av 
kostnaderna. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

·· ·· · ····· · ·· · ··••11! • ••••1P. • •••••••••111:··--····-·· 75 

········ · ·· ·· ··· · ······ · ··•••. Il!••. ••. ••""!••·····~ 65 
• • •••• • ••••••••••••• • •••• • •• • ••• !'. • • • '": ....... 4!. • 55 

•. •••• •. •••••••. •• . •••• • .••••.••• • ••••• . • . •• •. • • 50 

. . .. . . . ... ... . . . . ............. -., . ......... . '":••• 45 

... . ...... . ... • . Il! •••••• • . • • •••••• "! .•••••• "! . . . .... Il! • 40 

••• • . • • Il! • •• •• ••• • •• Il! •••• • •••• • ••• '! ••• • •• '": • • • • • 35 

.... . • ........ . ... . ..... ... . ........... . ....... . 30 

· · · ·······•"!•ll•. ·· ··· ••11:••111:••·········••11!•••••• 25 

20 

- ' 
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42 §. 
Inrättas och upprätthålles den i 6 § avsedda alanncentralen av landskapet , skall 

vederbörande kommun till landskapet erlägga den del av kostnaderna som skulle ha 

ankommit på kommunen om alanncentralen skulle ha inrättats och byggts av landskapets 

kormnuner . 

43 §. 
Till kommun erlägges för driftskostnader för kommunens brand- och räddningsväsende 

med undantag av i 37 § avsedda ersättningar , landskapsandel enligt den i 41 § angivna 

skalan . 
44 §. 

Kommun kan inom ramen för landskapets årsstat utöver i 41 ·§· och 43 § avsedd land

skapsandel enligt prövning beviljas landskapsunderstöd , då detta av särskilda skäl an

ses nödvändigt . 
8 kap. 

Tvångsåtgärder och straff. 

45 §. 
Om inom kommuns brand- och räddningsväsende råder betydande missförhållanden och 

dessa ej på annat sätt avhjälpes, skall landskapsstyrelsen genom lämpliga tvångsåtgär

der fönnå kommunen att fullgöra sina uppgifter . 

46 §. 
överträder någon denna lag eller med stöd därav utfärdade stadganden eller bestäm

melser eller försurmnar han att iakttaga dem, kan landskapsstyrelsen ålägga den tredskan

de att följa dem vid vite eller vid äventyr att det som underlåtits utföres på den 

försumliges bekostnad. 

Utföres något på den försumliges bekostnad, förskotteras kostnaderna av vederböran

de kommun och indrives av den tredskande i den ordning som är stadgad om indrivning 

av skatter och avgifter i utsökningsväg . 

47 §. 
Framgår vid brandsyn, att för brandskyddet utfärdade stadganden eller bestämmelser 

ej iakttag.it , äger brandsyneförrättaren rätt att förbjuda förfarande som äventyrar 

brandsäkerheten eller påbjuda att bristfällighet eller försummelse inom utsatt tid 

skall avhjälpas . 

Iakttages ej förbud eller påbud , skall vederbörande brandchef bringa ärendet till 

landskapsstyrelsen för behandling. 

Är det till förebyggande av brand nödvändigt att förbud eller påbud _ 

omedelbart iakttages , äger brandchef rätt att genast förhindra farligt 

förfarande. Brandchefen skall utan dröjsmål bringa ärendet ti~ . l landskapsstyrelsen 

för behandling. 



16 223 

48 §. 
Den som bryter mot denna lag eller med stöd därav utfärdade stadganden eller bestäm

melser skall, om ej annorstädes strängare straff för gärningen är stadgat, dömas till böter 

eller, vid försvårande omständigheter, till fängelse i högst fyra månader. 

9 kap. 

Ändringssökande. 

49 § : 
besvär över kommunal nämnds besluv 

Angående sökande av ändring i brandnämnds beslut gäller vad om / stadgas i landskaps-

lagen om kommunalförvaltning i landskommunerna i landskapet Åland (16/56) och i landskaps

lagen om kommunalförvaltning i Mariehamns stad (4/61) 

Den som ej nöjer sig med av kommunal myndighet med stöd av 32 och 34 §§ fastställd er

sättning skall framställa sina krav till länsrätten, som fastställer ersättningens storlek. 

10 kap. 

Särskilda stadganden. 

50 §: 
Utan hinder vad i 11 § är stadgat om kompetensvillkor anses den som när denna lag trä

der i kraft innehar tjänst eller uppgift inom brand- och räddningsväsendet fortfarande 

kompetent förmotsvarande tj änst eller uppgift . 

51 §. 
Landskapsstyrelsen kan utfärda bestämmelser om kvalitetsfordringar för brand- och 

rämdningsmateriel samt för brand- och räddningsredskap, om modeller och mått ävensom 

om anordningar som underlättar släcknings- och räddningsarbetet. 

52 §. 
Ägare av byggnad är skyldig att tillåta, att i byggnaden på åtgärd av vederbörlig 

kommunal myndighet anbringas för brand- och räddningsväsendet erforderliga anordningar, 

om de ej medför oskäligt intrång. Kan enighet om placeringen av anordningarna ej nås, 

förordnas därom av den myndighet som beviljar byggnadslov. 

Kommunen svarar för olägenhet eller skada, som åsamkats genom åtgärd som avses i 1 mom. 

Kan enighet ej nås om ersättningen härför fastställes denna av domstolen på den ort där 

fastigheten är belägen. Är skadan eller olägenheten ringa, utgår ej ersättning . 

53 § ~ 

Försummas erläggandet av i 21 § och 22 § 2 mom. avsedda avgifter, får de indrivas 

i den ordning som är stadgad om indri\~1ing av skatter och avgifter i utsökningsväg . 

54 §. 
Närmare stadganden angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas 

genom landskapsförordning. 

c 



55§~17-

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976 och genom densamma upphäves landskaps

lagen den 12 juni 1961 om brandväsendet (24/61) samt, till de delar de står i strid 

med denna lag, med stöd därav utfärdade stadganden och bestämmelser, dock så att 

19, 41 och 45 §§ landskapslagen om brandväsendet förblir i kraft intill utgången 

av år 1976. 

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen 

träder i kraft. 

Landskapsstyrelsen skall före den 1 juli 1977 uppgöra i 4 § avsedd utvecklings

plan. 

I 10 § avsedd brandchefstjänst skall inrättas och i 13 § 4 mom. avsett avtal 

skall ingås före den 1 januari 1978. 

Kommunerna skall inrätta i 6 §avsedd alarmcentral före den 1 juli 1977. 

I 43 § avsedd landskapsandel erlägges första gången till kommuner som tillhör 

bärkraftsklasserna 1-3 för 1976 års, 4-7 för 1977 års och 8-10 för 1978 års drifts

kostnader. 

Mariehamn, den 10 oktober 1975. 

Lantråd 

Lagberednings sekreterare 


