LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR
1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER
1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt
egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd
mot olyckor.
2 § Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara
för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor,
egendom eller miljön.
Till räddningstjänst hänförs också räddningsinsatser som görs enligt 4 kap. 1-4 §§ utan att det har
inträffat någon olycka eller föreligger överhängande fara för en olycka.
Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med
hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och
omständigheterna i övrigt.
I denna lag behandlas endast sådana räddningsinsatser som avses i denna paragraf.
3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
4 § Lagen gäller inte hälso- och sjukvård som avses i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
5 § Länsstyrelserna skall genom rådgivning och information stödja kommunerna i deras verksamhet
enligt denna lag.
6 § Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet enligt denna lag skall
samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som berörs.
7 § Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för räddningstjänst skall se till att
allmänheten informeras om vilken förmåga att göra räddningsinsatser som finns. Dessutom skall de
lämna upplysning om hur varning och information till allmänheten sker vid allvarliga olyckor.
2 KAP. ENSKILDAS SKYLDIGHETER
Skyldighet att varna och tillkalla hjälp
1 § Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär
fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem
som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det
föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.
Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar
2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning
hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd
av brand.
3 § Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller
konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form
lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som
behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.
Är det fråga om sådana anläggningar som avses i 4 § skall i stället den som utövar verksamheten på
anläggningen se till att en redogörelse enligt första stycket upprättas. Ägaren av anläggningen skall ge
den som utövar verksamheten de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin
skyldighet.
Redogörelsen skall lämnas in till kommunen.

