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PM 
Brandskydd vid tillfälliga evenemang med bodar utomhus, 
t.ex. valstugor 
  

 
Nr: 624 
Datum: 2018-05-15 

Syfte 
Syftet med detta PM är att förse polisens tillståndsenhet med underlag för beslut vid förenklad 
tillståndshantering utan att remittera räddningstjänsten. Det är även ett stöd för handläggare 
inom Sbff vid liknande ärenden.  

Vidare har valstugor återkommande varit objekt för anlagda bränder. Det är därför av särskild 
vikt att de placeras på ett sådant sätt att konsekvenserna vid brand minimeras. 

Inledning 
De grundläggande brandskyddskraven när det gäller byggnaders placering och utformning 
regleras normalt i Plan- och Bygglagen och därtill kopplade föreskrifter. I bygglovsprocessen 
säkerställs då brandskyddet. Byggnader och tält som placeras tillfälligt (mindre än 3 månader) 
är befriade från bygglovsplikt. Den formella prövningen av byggnadens utformning och 
placering ur ett brandriskperspektiv ska då istället ske via ordningslagens tillståndsprövning. 

I tillståndsprocessen bör tillståndsmyndigheten förvissa sig om att tillståndshavaren iakttar 
den försiktighet och vidtar de åtgärder som kan behövas för att minimera risken för brand och 
allvarliga konsekvenser till följd av brand. Det är framförallt följande två faktorer som 
behöver beaktas: 

 Byggnaden får inte blockera framkomligheten för räddningstjänsten 

 En brand i byggnaden får inte snabbt spridas till närliggande byggnader 
Detta kan säkerställas genom att den sökande, t.ex. med en skiss med måttangivelser, lämnar 
uppgifter om byggnadens placering inklusive avstånd samt hur ordnings- och säkerhetsarbetet 
är organiserat i övrigt. Det kan också ske genom att förena tillståndet med villkor. Det är 
viktigt att påpeka att det är tillståndsmyndigheten som anger villkoren samt, i den mån det 
behövs, kontrollerar att villkoren följs. 



  Sid 2 

Generella villkor 
För att minimera risken för brand och spridning av brand samt säkerställa räddningstjänstens 
framkomlighet vid räddningsinsats anser Sbff att följande villkor bör uppfyllas vid etablering 
av bodar på offentliga platser. 
Bodar placeras så att de: 

 Inte blockerar brandposter eller utrymningsvägar 

 Inte blockerar möjligheten för utryckningsfordons framkomlighet till omkringliggande 
fastigheter 

 Är placerade minst 2,5 meter ifrån varandra. 

 Håller ett minsta avstånd på 5 m till närmaste fasad med fönster eller fasad i brännbart 
material 

 Håller ett minsta avstånd på 3 m från utstickande byggnadsdelar, såsom skärmtak eller 
liknande. 

Bodar kan placeras med kortare avstånd än ovan angivna om de utförs med obrännbar fasad 
mot närliggande byggnad och obrännbart tak. 

Om mer än 2 liter gasol ska förvaras i en bod som allmänheten har tillträde till så måste 
tillstånd för detta sökas (ny föreskrift sedan 1 okt 2013). Ansökan görs hos Södertörns 
brandförsvarsförbund blankett finns på hemsidan www.sbff.se 
Aktiviteterna får ej påverka den utrymningsstrategi som föreligger inom respektive 
centrumanläggning. 
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