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Abstract 
Sweden holds the cultural value of its churches in a very high regard in comparison to other 
European countries. Despite being an invaluable cultural treasure conflicts do occasionally 
emerge between those who strive for preserving the cultural value and those who are charged 
with establishing fire safety in society.  

This study aims to investigate how different actors work with the fire safety regulation of 
culturally preserved churches as well as analyse possible limitations in the bridge between 
cultural heritage and fire protection. The study consists of a literature study, an interview survey 
followed by an analysis. 

The study clarifies the difficulties existing in achieving sufficient fire safety without 
compromising the value of the cultural heritage of Swedish churches. Furthermore, the results 
primarily show the demand of a communal acceptance among the concerned actors and the urge 
for the possibility of improved consultation and earlier cooperation in the event of a 
disagreement. 
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Sammanfattning	
 

Bakgrund: Efter branden i Notre-Dame de Paris under våren 2019 tilltog diskussionerna kring 
brandsäkerheten i kulturskyddade kyrkor. Inte minst i Sverige som besitter ett särskilt 
högt bevarat kulturhistoriskt värde i sina kyrkor. 
  
Trots att denna kulturskatt anses som ovärderlig uppstår det stundtals konflikter mellan 
de aktörer som har för avseende att upprätthålla kulturellt bevarande och de vars uppdrag 
är att bevaka brandsäkerhetsnivån i samhället.  
 
Konflikten anses bottna i dagens gällande regelverk, främst mellan Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor och Kulturmiljölag (1988:950), samt de arbetsmetoder som 
implementeras av dessa.  
 
 

Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur olika aktörer arbetar med brandskydd i 
kulturskyddade kyrkor samt att analysera eventuella begränsningar som råder i 
samverkan mellan kulturarv och brandskydd.  
 
 

Mål: 
 

Målet med arbetet är att med hjälp av en kartläggning av brandskyddsarbetet i svenska 
kyrkor belysa eventuella brister och problem samt öka kunskapen kring brandskydd i 
kulturskyddade kyrkor. Ytterligare ett mål med arbetet är att skapa djupare förståelse för 
hur olika motstridiga lagar och regelverk appliceras vid arbete med kyrkors brandskydd.  
 
 

Metod: Studien består av en litteraturstudie, en intervjustudie och en analys. Litteraturstudien, 
som delas upp i två avsnitt, har för avsikt att undersöka brandskyddet i svenska kyrkor, 
samt redogöra för de lagar och regelverk som är aktuella i fråga. 
 
Intervjustudien undersöker olika aktörers arbetsmetoder och ansvarsområden. Den 
kartlägger även samverkan mellan olika aktörer vid arbete med kulturbevarande och 
brandskydd i kulturskyddade kyrkor.  
 
 

Slutsats: Studiens resultat bekräftar sagd konflikt och belyser de svårigheter som finns med att 
uppnå ett skäligt brandskydd utan att förvanska kulturvärdet i svenska kyrkor.  
 
Vidare pekar resultatet primärt på efterfrågan av en gemensam acceptans hos de olika 
aktörerna som berörs av problematiken. Detta skulle förslagsvis gå att uppnå genom en 
revidering av Brandskydd i Kulturbyggnader som publicerades i ett samarbete mellan 
Riksantikvarieämbetet och Räddningsverket 1997 för att åter aktualisera dess innehåll.    
 
Vidare yrkar samtliga aktörer på möjlighet till mer samråd och tidigare samverkan vid 
eventuella konflikter.  

  



 
 

  



 
 

Summary		
 

Background: Following the fire in Notre Dame de Paris during the spring of 2019 discussions 
regarding fire safety in culturally protected churches arose. Most certainly in Sweden 
which holds the cultural value of its churches in a very high regard. 
  
Despite being an invaluable cultural treasure conflicts do occasionally emerge between 
those who strive for preserving the cultural value and those who are charged with 
establishing fire safety in society.  
 
The conflict stems from modern legislation, mainly Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor and Kulturmiljölag (1988:950), and consequently the methods of work 
implemented by them.  
 
 

Purpose: The purpose of this essay is to investigate how different actors work with the fire safety 
regulation of culturally preserved churches as well as analyse possible limitations in the 
bridge between cultural heritage and fire protection.  
 
 

Objective: 
 

The objective of this essay is through an assessment of fire protection measures in 
Swedish churches, highlight any possible flaws or issues as well as increase the 
knowledge of fire safety in culturally protected churches. An additional objective with 
the survey is creating a deeper understanding of how contradicting statutes and 
legislation are applied to fire protection of churches.  
 
 

Method: The study consists of a literature study, an interview survey followed by an analysis. 
The literature study, which is divided into two parts, is meant to investigate fire safety 
measures in Swedish churches along with accounting for relevant laws and legislation. 
 
The interview study examines various actors’ methods of work and areas of 
responsibility. It also outlines the cooperation between different actors regarding work 
with cultural preservation as well as fire protection in culturally protected churches. 
 

Conclusion: The result of the study confirms said conflict and clarifies the difficulties existing in 
achieving sufficient fire safety without compromising the value of the cultural heritage 
of Swedish churches.  
 
Furthermore, the results primarily show the demand of a communal acceptance among 
the concerned actors. This could suggestively be achieved through a revision of the 
current Brandskydd i kulturbyggnader, which was published as a joint effort by The 
Swedish National Heritage Board and The Swedish Rescue Services Agency in 1997, in 
order to re-ignite its purpose. 
 
In conclusion, all actors involved urge for the possibility of improved consultation and 
earlier cooperation in the event of a disagreement.   
 
 

  



 
 

  



 
 

Förkortningar	
 

AFS – Arbetsmiljöverket författningssamling 

BBR – Boverkets byggregler 

KAE – Kyrkoantikvarisk ersättning 

KML – Kulturmiljölagen (F.d. Kulturminneslagen)  

LSO – Lagen om skydd mot olyckor 

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

PBL – Plan- och bygglagen 

RAA – Riksantikvarieämbetet  

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete 

SMO – Skydd mot olyckor (MSBs utbildning i säkerhets- och räddningsarbete) 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund	
Sverige har ett väl bevarat kulturarv i form av byggnader. Dessa byggnader besitter ett enormt 
kulturvärde i sig men innehåller också föremål som inte kan anses som annat än oersättliga kulturskatter 
(Svenska kyrkan, 2020). Bland dessa byggnader skiljer sig kyrkorna ur mängden och deras inventarier 
går ofta att likna vid den av ett museums (Fällman & Hansing, 1997).  

Mot bakgrund av branden i Notre-Dame i Paris under våren 2019 har diskussionen kring brandskydd i 
kulturmärkta byggnader, särskilt kyrkor, trappats upp runt om i Europa och i Sverige 
(Riksantikvarieämbetet, 2019). Branden resulterade i närmare 9 miljarder SEK i donation till 
uppbyggnad av kyrkan (Nugent, 2019), vilket indikerar på att incidenter av dess slag besitter en särskild 
känslighet hos allmänheten och bör i största möjliga mån undvikas. Trots detta råder det idag osäkerheter 
kring hur brandskyddet i kulturmärkta kyrkor ska behandlas och prioriteras i vägning mot 
kulturbevarande (Wahlsten, 2020).  

Orsaken till denna osäkerhet bottnar i regel i den målkonflikt som kan förekomma mellan 
lagstiftningarna LSO och KML. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor redogör för hur 
personsäkerheten ska uppnås med hänvisning till skäligt brandskydd. Kulturmiljölag (1988:950) 
redogör för hur kulturskyddade byggnader likt kyrkor ska bevaras intakt och utan inskränkning på dess 
kulturhistoriska gestaltning.  

Utöver dessa lagstiftningar finns det även andra regler, allmänna råd och överenskommelser som vidare 
ökar komplexiteten i målkonflikten. I brist på prejudicerande domar inom sagd meningsskiljaktighet 
kan det anses väsentligt med riktlinjer och viktigt att det finns tydliga vägledningar i arbetsmetoderna 
kring problemet. Sådan vägledning publicerades 1997 i ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och 
dåvarande Räddningsverket (Fällman & Hansing, 1997). Brandskydd i kulturbyggnader är en handbok 
om tillsyn och brandskyddsåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  

Trots att Brandskydd i kulturbyggnader innehåller aktuell information och vägledning kring 
arbetsmetoder finns det indikationer hos berörda aktörer att denna publicering anses vara utdaterad. Då 
främst på grund av författande myndighet inte längre går under samma namn, vars åtagande istället 
ligger under Myndigheten för samhällsskydd och beredskap idag. Samt att den hänvisar till reformerad 
lagstiftning, Räddningstjänstlag (1986:1102), som upphävdes vid årsskiftet 2003/2004. 

Mot bakgrund till rådande risk för målkonflikt samt otydligheter arbetsmetoder inom området har detta 
arbete för avsikt att kartlägga hur brandskyddsarbetet i kulturskyddade kyrkor i Sverige utövas inom 
olika delar av branschen, samt vilken delaktighet dessa har vid tillfälle av en målkonflikt. Detta kommer 
att göras genom att undersöka relevant litteratur samt genom en intervjustudie representerat av 
sakkunniga individer med olika uppdrag och ansvarstaganden inom området. För att bringa klarhet i 
fråga kommer arbetet att redovisa analyserade arbetsmetoder, studerade lagstiftningar och ett försök till 
att beskriva den stora variationen av brandskydd i kyrkor.     

1.2 Syfte	och	mål			
Syftet med arbetet är att undersöka hur olika aktörer arbetar med brandskydd i kulturskyddade kyrkor 
samt att analysera eventuella begränsningar som råder i samverkan mellan kulturarv och brandskydd.  

Målet med arbetet är att med hjälp av en kartläggning av brandskyddsarbetet i svenska 
kyrkor belysa eventuella brister och problem samt öka kunskapen kring brandskydd i kulturskyddade 
kyrkor. Ytterligare ett mål med arbetet är att skapa djupare förståelse för hur olika motstridiga lagar 
och regelverk appliceras vid arbete med kyrkors brandskydd.  
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1.3 Avgränsningar		
Denna rapport avgränsas till att endast behandla byggnader i form av kulturskyddade kyrkor i Sverige.  

Mot bakgrund till pågående revideringar av lagar och regelverk som anses vara aktuella för denna 
rapport sker avgränsningen att endast genomföra analyser och presentera slutsatser baserade på dagens 
gällande lagstiftning. Således vidtas ingen hänsyn till de juridiska förändringar som i framtiden kan 
komma att påverka rapportens slutsatser.  

Arbetet har inte heller för avsikt att utvärdera någon specifik kyrkas brandskydd eller lämpligheten i 
en viss brandskyddsstrategi.  

Utöver detta bör det förtydligas att författarna är begränsade i den mening att de inte besitter en 
särskild expertis inom det juridiska området. Arbetet har skrivits med en bakgrund på närmare 200 
högskolepoäng inom Brandingenjörsområdet.  

1.4 Metod		
I följande avsnitt beskrivs de metoder som tillämpats i arbetet. Den övergripande metod som användes 
i arbetet var Kartläggning (Höst, 2006). Denna metod syftar till att sammanställa och beskriva nuläget 
av det studerade fenomenet, vilket i aktuellt fall är brandskydd i kyrkor av högt kulturvärde. Då metoden 
ofta appliceras vid breda frågeställningar, där en stor population berörs, brukar det inledas med att göra 
ett slumpmässigt urval från gruppen. Utifrån urvalets svar kan vidare slutsatser dras om hela 
populationen. Då analys av frågeställningen i detta arbete kräver en vis typ av sakkunnighet kommer 
denna metod att modifieras, främst under intervjufasen. Vidare redovisas denna metod djupgående under 
kapitel 5.  

Inledningsvis upprättades ett måldokument för att sätta ramar och förutsättningar för det kommande 
projektet. Där presenterades även frågeställningar och en tidsplan för arbetet. I samband med 
måldokumentet diskuterades även relevanta aktörer, där handledaren för examensarbetet bistod med 
kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom området. Därefter utfördes examensarbetet i tre olika faser; 
litteraturstudie, intervjustudie och analys. Metoden för vardera fas presenteras mer ingående i respektive 
avsnitt. Avslutningsvis presenteras en slutsats av arbetet. 

 
Figur 1 - Beskrivning av arbetsgångens olika faser 
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1.4.1 Litteraturstudie	
Arbetets första moment var att genomföra en litteraturstudie som delades upp i två olika kategorier. 
Första delen behandlade relevant litteratur kring brandskydd i svenska kyrkor i dagsläget. Den andra 
delen var en genomgång av dagens lagar och regelverk, där problematik och motstridigheter mellan 
dessa lyfts. Denna fas innefattade även insamling av information kring hur vägningen mellan dessa 
lagar utförts vid brandskyddsprojektering.  

För att hitta för ämnet lämplig litteratur hämtades information från flera källor. Det genomfördes 
sökningar i ett flertal vetenskapliga databaser, akademiska publikationssamlingar och även genom 
kontakt med lämpliga myndigheter och företag, se Tabell 1 nedan. 

Tabell 1- Informationskällor som använts vid litteraturstudien 

Databaser  Myndigheter och företag 
LUBsearch 
Google 
Diva 
LUP 
IDA 

MSB 
Riksantikvarieämbetet 
Sveriges Riksdag   
Pharus AB 

 

Vid insamling av information till första delen användes insatsstatistik från MSB genom databasen IDA 
och brandskyddsstatistik av Kyrkans försäkring AB. Detta presenteras i ett inledande kapitel som 
underlag till litteraturstudien. Vidare användes även statistik grundat på säkerhetsinventeringar utfört av 
företaget Pharus AB (Blomqvist, 2011). För artiklar gällande brandskydd i kyrkor användes synonymer 
och olika kombinationer av sökorden redovisade i Tabell 2 nedan. Sökningen genomfördes även med 
motsvarande engelska ord. Men med hänsyn till arbetes avgränsning till svenska kulturmärkta kyrkor 
och inte minst svensk lagstiftning valdes ingen litteratur som behandlade motsvarande problem och 
lösningar internationellt.   

Tabell 2 - Sökord för litteraturstudie, brandskydd i kyrkor 

Svenska ord Engelska ord 
Kyrka Church 
Kulturbyggnad Cultural building 
Brandskydd Fire protection 
Brandsäkerhet Fire saftey 
Brand Fire 
KML KML 
LSO LSO 
Tillsyn Fire supervision 

 

För insamling av artiklar och information gällande det andra syftet, lagar och regelverk, användes olika 
kombinationer och synonymer av sökorden som redovisas i Tabell 3 nedan. I denna del av studien 
användes inga engelska sökord. Bland informationen förkom även föreskrifter och allmänna råd vilket 
också bearbetades.  
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Tabell 3 - Sökord för litteraturstudie, lagar och regelverk 

Svenska ord Engelska ord 
LSO - 
PBL  
BBR  
AFS  
KML  
Svenska kyrkan  
Rättspraxis   

 

Litteraturstudien resulterade sammanfattningsvis i 23 publikationer, där tre berör kyrkans generella 
brandskydd och resterande 20 berör relevanta lagar och regelverk och dess applicering.  

1.4.2 Intervjustudie	
Data har samlats in genom intervjuer med åtta olika aktörer med särskild expertis, erfarenhet och 
delaktighet inom hela eller delar av den aktuella verksamhetsgrenen. Hos de åtta olika aktörerna 
identifierades 13 sakkunniga individer. Urvalet av aktörer har skett efter ett antal kriterier och processen 
anses därav vara utformad med stratifiering. För arbetets validitet var det viktigt att få med 
representanter från alla olika aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med brandskyddet i kulturmärkta 
kyrkor i Sverige. Följande aktörer har i detta ändamål identifierats: 

- Räddningstjänst 
- Länsstyrelsen 
- Riksantikvarieämbetet 
- Säkerhetsrådgivare 
- Brandkonsulter 
- Svenska kyrkan 
- Försäkringsbolag 
- MSB 

Först och främst har personer med stor kunskap hos aktör efterfrågats, men för att få med mångfald och 
variation och därigenom öka reliabiliteten på arbetet, har en geografisk spridning eftersträvats. Det råder 
även en variation mellan stora och små aktörer inom samma arbetsområde, samt på olika avdelningar 
inom samma verksamhet.  

1.4.3 Analys	
Resultat och slutsatser inom denna rapport nås genom en kvalitativ analysmetod. Data från 
intervjuprotokoll i form av sammanfattande transkriberingar kombineras med redovisad data från 
litteraturstudien för att analysera kring rådande problematik. Resultatet kommer sedan att presenteras i 
kategorier i form av nyckelfrågor från intervjuerna för att göra det enklare att navigera till relevant 
data och således möjliggöra en slutsats med tydlig förankring i verkliga förhållanden och 
arbetsmetoder.  

Figur 2 nedan redovisar en illustrering över den kvalitativa metoden, vilket delades upp i fyra olika 
faser i enlighet med metodvalet (Höst, 2006). 

 
Figur 2 - Processen i den kvalitativa analysen 
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Datainsamlingen går då att förankra i litteratur- och intervjustudie. Steget benämnt som kodning sker 
vid skapandet av kategorier med nyckelfrågor. Gruppering sker då relevanta citat återges och vägs mot 
varandra inom relevant kategori, således för att ge en bild av enigheter och oenigheter inom frågan. 
Avslutningsvis kan slutsatser dras från den kvalitativt uppdelade resultatredovisningen.    

1.5 Begreppsbeskrivning	
1.5.1 Skäligt	brandskydd	
Skäligt brandskydd har sin utgångspunkt i lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §. Där framgår det att 
ägare och nyttjare är skyldiga att ha ett skäligt brandskydd. Däremot framgår det inte vilken typ av 
åtgärd eller i vilken omfattning åtgärder ska vidtas.  

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. 

Just skälighetsbegreppet innebär att åtgärderna inte får vara mer betungande än vad som anses rimligt 
med hänsyn till syftet med åtgärderna (MSB, 2015). I det flesta fall avser begreppet betungande främst 
själva kostnaden för åtgärden, men det innefattar även de konsekvenser som åtgärden medför för det 
kulturella värdet. Det betyder att vid en skälighetsbedömning måste hänsyn tas till syftet, kostnaden 
och det kulturhistoriska värdet (Rang, 2012).  

Just syftet med åtgärden är av stor betydelse. Om syftet är att hindra eller begränsa skador till följd av 
brand genom att ordna en ytterligare utrymningsväg, kan detta i vissa fall anses skäligt trots att 
kostnaden är hög och att ingreppet påverkar det kulturhistoriska värdet. Likaså kan en åtgärd med både 
låg inverkan på det kulturhistoriska värdet och låg kostnad anses oskälig, om den förväntade 
förbättringen inte är tillräcklig (MSB, 2015).  

Vid en tillsyn av räddningstjänsten kan det finnas avvikande synpunkter på skäligheten av 
brandskyddet. Det är dock inte tillsynsmyndighetens handläggare som i sista hand avgör vad som är 
skäligt eller ej, detta görs av domstolarna (Rang, 2012).   

1.5.2 Systematiskt	brandskyddsarbete	
Som nämnt tidigare är alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar skyldiga att 
vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och begränsa skador till följd av brand. Det är 
således ett grundkrav från myndigheterna att ägaren eller nyttjaren kan visa att de systematiskt arbetar 
med sitt brandskydd (Brandskyddsföreningen Sverige, 2020).  

SBA innebär att vederbörande metodiskt går igenom behovet av brandskydd, ansvarar för att allting är 
fungerande samt att berörda individer inom organisationen har den kunskap och material som anses 
nödvändigt. Då ingen verksamhet är den andra lik utgår det systematiska brandskyddsarbetet utifrån 
varje verksamhets egna förutsättningar. Åtgärderna som kan vidtas kan vara av teknisk eller 
organisatorisk karaktär. I fallet för kyrkor brukar SBA i form av organisatoriska åtgärder vara ett 
användbart verktyg för att åstadkomma ett skäligt brandskydd (Rang, 2012).  

Verksamheten kan genom SBA upprätta en så kallad brandskyddsorganisation, där medarbetare utses 
till en funktion med tydliga och specifika befogenheter. Det ska alltid finnas minst en person som 
ansvarar för det totala brandskyddsarbetet, men det kan även finnas behov av personer som ansvarar 
för andra funktioner kring brandskyddsfrågor. Det kan exempelvis vara aktuellt att utse en person till 
att sköta och kontrollera anläggningen eller att ansvara för utrymningsfrågor.  Det senare syftar till att 
upprätta en nödlägesorganisation som träder i kraft vid nödlägen. Exempel på förebyggande åtgärder 
inom en nödlägesorganisation kan vara att bemanna samtliga utrymningsdörrar vid evenemang där 



6 
 

kyrkan förväntas få många besökare, att tillgodose kyrkan med ytterligare släckutrustning samt att 
placera ut brandvakter vid speciellt utsatta områden (Rang, 2012).  

1.5.3 Kulturbyggnad	
Q-märkning, eller K-märkning som är en vanligare men äldre term, är en beteckning för 
kulturskyddade markområden och byggnadsverk i områdesbestämmelser och detaljplaner 
(Nationalencyklopedin, 2020). Dessa byggnader besitter ett rättsligt skydd enligt både 
Kulturmiljölagen och Plan- och bygglagen och får inte förändras och förvanskas hur som helst. Ofta 
krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att genomföra förändringar i kulturbyggnader (Länsstyrelsen, 
2020).  

Samtliga kyrkobyggnader i Sverige som innan den 1 januari 2000 invigts för Svenska kyrkans 
gudstjänst är skyddade enligt kulturmiljölagen (Rang, 2012). Det krävs även att kyrkobyggnaden ägs 
eller förvaltas av Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar. 

1.5.4 Kyrkoantikvarisk	ersättning		
Kyrkoantikvarisk ersättning är en statlig ersättning som församlingar och stift kan ansöka om för att 
täcka kostnader för arbete med kulturmiljövård. Ersättning kan utlämnas för exempelvis reparationer, 
vård och underhåll, men täcker även kostnader för eventuella förändringar (Svenska kyrkan, 2020). 
Ersättningen tillkom först efter den 1 januari 2000 då kyrkan separerades från den svenska staten. Som 
fristående trossamfund blev då Svenska kyrkan, enligt överenskommelse med staten, berättigade 
ersättning för vården av det som är Sveriges största sammanhållna kulturarv. Grundprincipen med 
ersättningen är att balansera kulturbevarande med det förändringsbehov som finns i samhället, 
exempelvis i form av ökad brandsäkerhet (Svenska kyrkan, 2020). 

År 2020 uppger regeringen att budgetposten för kyrkoantikvarisk ersättning sätts till 460 miljoner 
kronor. Vidare har Svenska kyrkan själva analyserat att 88% av stiftens ansökningar handlar om 
vårdrelaterade projekt. Drygt 5% berör skadeförebyggande insatser och 2 % av stiftens ansökningar 
tilldelas arbete med säkerhetsfrågor (Svenska kyrkan , 2019).    
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2 Bakgrundsstatistik	
2.1 Skadestatistik		
Nedan presenteras exempel på bränder i svenska kyrkor under perioden 1990–2001. Samtliga dessa 
kyrkor totalförstördes och i många fall återstod endast grund och murverk. Mer information kring 
bränderna, återuppförande samt diskussion kan läsas i rapporten Kyrkan brinner! Vad händer sedan? 
(Riksantikvarieämbetet, 2004). 

o Katarina kyrka, Stockholm 1990 
o Rörbäcksnäs kyrka, Dalarna 1992 
o Salabackekyrkan, Uppland 1993 
o Lundby kyrka, Göteborg 1993 
o Sura gamla kyrka, Västmanland 1998 
o Bäckaby kyrka, Jönköping 2000 
o Ryssby kyrka, Småland 2001 

Statistiken från IDA (MSB, 2020) visar att räddningstjänsten utförde totalt 579 insatser för brand i 
kyrkor, moskéer eller liknande mellan åren 1998–2019, se Figur 3 nedan. Detta motsvarar i genomsnitt 
26 insatser per år under denna period.  

 

 
Figur 3 - Statistik över antal insatser mellan 1998–2019 i kyrkor, moskéer och motsvarande. 

Det som i räddningsledarens bedömning utgör huvudanledning till varför branden uppstod och 
följaktligen angivit i händelserapporten återfinns i nästa diagram, Figur 4. Av tabellen kan man utläsa 
att den största brandorsaken är Fel i utrustning, vilket omfattar alla bränder som orsakas av exempelvis 
elektronik eller trasiga kablar. Näst största orsaken är Avsiktlig brand, vilket innebär att en mänsklig 
handling avsiktligt orsakat branden. Vidare är orsaken Okänd också högt i statistiken, något som är 
vanligt i brandsamanhang då det inte alltid är lätt att identifiera en huvudanledning till att branden 
uppstått.  
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Enligt LSO ska olyckans orsaker alltid kartläggas då kunskap om olycksorsaker är en grundförutsättning 
för det förebyggande arbetet. En väsentlig del i detta handlar om att identifiera huruvida exempelvis fel 
i utrustning, mänsklig handling eller en naturföreteelse hade störst betydelse i brandens uppkomst (MSB, 
2020). 

 
Figur 4 - Statistik över brandorsaker mellan 1998–2019 i kyrkor, moskéer och motsvarande. Fördelningen presenteras i 

andelar insatser gjorda av räddningstjänsten över varje område. 
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2.2 Brandskyddsstatistik		
Kyrkans försäkring AB är ett bolag som ägs av enheter inom Svenska kyrkan och har endast Svenska 
kyrkan som kund. Genom att ha denna struktur på verksamheten strävar bolaget inte efter att vara 
vinstdrivande, utan istället går allt överskott tillbaka som premierabatt (Kyrkans Försäkring, 2020). De 
försäkrar i dagsläget ungefär 70% av de 3071 kyrkobyggnader som skyddas av KML. 

Kyrkans försäkring besitter stora mängder aktuell statistik över sina försäkringsobjekt och har nyligen 
skickat ut en enkät om brandskydd i kyrkor. Syftet med enkäten var att samla statistik över det generella 
brandskyddet i kyrkorna. Enkäten, som finns i Bilaga A, ställer 15 frågor kring byggnadstekniskt- men 
även förebyggande brandskydd samt faktorer som kan öka risken för att en brand uppstår. Enkäten är 
utskickad till de 120 församlingar som har störst försäkringsvärde hos Kyrkans Försäkring. Av dessa 
120 församlingar, har ca 90 svarat på enkäten. Församlingarna har en geografisk spridning över hela 
landet.  

 

 

 

Figur 5 visar att närmare 90% av kyrkorna 
har ett automatiskt brandlarm, varav 80 % 
av dessa även är kopplade till 
räddningstjänsten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare kan man se i Figur 6 att 68% saknar ett 
automatiskt släcksystem. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 – Visuellt svarsresultat på fråga 2 ur Kyrkans försäkrings 
enkätutskick 
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Figur 6 - Visuellt svarsresultat på fråga 3 ur Kyrkans försäkrings 
enkätutskick 
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Figur 7 - Visuellt svarsresultat på fråga 5 & 6 ur Kyrkans försäkrings enkätutskick 

Vidare visar Figur 7 ovan att under de senaste tre åren har personalen genomgått praktisk utbildning i 
cirka hälften av kyrkorna, detsamma gäller teoretisk brandskyddsutbildning.  

 

 

 

 

 

Figur 8 ovan visar att över 90% av kyrkorna nyttjas för olika ändamål inom spannet dagligen/varje 
vecka. Hälften svarade även att kyrkan står öppen och olåst för allmänheten även då det inte finns 
personal närvarande. Fullständig enkät samt illustrerande diagram över svarsresultaten återfinns i  
Bilaga A. 
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3 Litteraturstudie	
I detta kapitel presenteras litteraturstudien om brandskyddsarbete i svenska kyrkor samt aktuella lagar 
och regelverk. 

3.1 Brandskydd	i	svenska	kyrkor	
Följande avsnitt har för avsikt att presentera relevant material om brandskyddsarbete i kyrkor. Detta 
kommer senare i arbetet användas som underlag för både intervjuer och diskussion.    

3.1.1 Rang	(2012)	
Boken Brandskydd i kyrkor (Rang, 2012) har utvecklats i samarbete mellan Kyrkans Försäkring och 
Brandskyddsföreningen. Det är en rekommendation avsedd för räddningstjänsten och alla som nyttjar 
kyrkobyggnader. Syftet med rekommendationen är att genom ökad kunskap, bättre praxis, bättre 
säkerhet och förebyggande åtgärder minska antalet bränder i kyrkor.  

Boken börjar med att presentera samhällets krav i form av regelverk, där de viktigaste är Lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor, Kulturminneslagen (1998:950), Plan- och bygglagen (2010:900), 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Ellagen (1997:857). De informerar om centrala delar av lagarna och 
presenterar innehåll som finns att förhålla sig till. Vidare definieras nyckeltermer och processer av hög 
relevans så som, samlingslokal, kulturbyggnad, skäligt brandskydd, efterlevnaden av LSO och 
tillsynsprocess. Avslutningsvis redovisas en utförlig presentation av brandrisker i kyrkor, systematiskt 
brandskyddsarbete, utrymningssäkerhet och släckutrustning.   

Författaren trycker mycket på vikten av helhetssyn vid värdering av brandsäkerheten. En brist i ett 
avseende kan i vissa fall kompenseras av en säkerhetshöjande åtgärd i ett annat, där helheten fortfarande 
anses tillfredställande.  Detta är av högst relevans när det gäller brandsäkerheten i kulturbyggnader som 
kyrkor, där permanenta ingrepp i regel brukar undvikas. Istället brukar saknaden av dessa tekniska 
lösningar kompenseras med lösningar av organisatorisk karaktär, så som utbildning och information.  

3.1.2 Fällman	&	Hansing	(1997)	
Leif Fällman för Räddningsverket och Staffan Hansing för Riksantikvarieämbetet har i samarbete 
producerat boken Brandskydd i kulturbyggnader – handbok om brandsyn och brandskyddsåtgärder i 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader (Fällman & Hansing, 1997). Handboken riktar sig främst till 
byggnadsantikvarier på länsstyrelser och museer samt tillsynsförättare på räddningstjänster. Boken är 
också avsedd till andra som arbetar med kulturmiljövård, som fastighetsägare och förvaltare. Syftet med 
handboken är att bidra till en samsyn vad gäller brandskyddsfrågor i kulturbyggnader. Denna samsyn 
bör bygga på en ömsesidig respekt och insikt hos de inblandade aktörerna. De vill genom boken också 
betona vikten av ett brandförebyggande arbete, där organisatoriska åtgärder i många fall är lika viktiga 
som tekniska lösningar.  

Lagar som behandlas i boken är i första hand de som räddningsverket (nuvarande MSB) och 
Riksantikvarieämbetet har att bevaka, dvs räddningstjänstlagen (nuvarande lagen om skydd mot 
olyckor) och kulturminneslagen (nuvarande kulturmiljölagen). Boken inleds med en genomgång av 
fenomenet brand, följt av en presentation av relevant lagstiftning och inblandade myndigheter. Därefter 
kommer bokens primära innehåll, vilket är brandskydd i kulturbyggnader. Detta kapitel är indelat i fyra 
huvudavsnitt. 

Skydd mot uppkomst av brand: Här presenteras åtgärder som kan vidtas för att förhindra att 
brand uppstår, så som; Allmän ordning och reda, ombyggnads- och reparationsarbeten, anlagd 
brand, öppen eld, elektriska installationer etc.  
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Utrymning: I detta avsnitt presenteras åtgärder för att byggnaden ska vara utformad så att alla 
säkert kan utrymma i en kritisk situation. Det handlar om; Utrymningsvägar, vägledande 
markering, nödbelysning, utrymningslarm, avgränsningar av allmänna utrymmen, säkerhet för 
rullstolsbundna etc.  

Skydd mot brandspridning: Detta avsnitt behandlar brandspridning och möjligheten att 
begränsa denna. Här presenteras information och åtgärder uppdelat i två aspekter; Skydd mot 
brandspridning inom brandcell samt skydd mot brandspridning till annan brandcell.  

Åtgärder för att underlätta släckning: I detta avsnitt presenteras förutsättningar för att begränsa 
skadorna av brand genom tidig upptäckt och tillgång till rätt utrustning. Det handlar om; 
Brandlarm, detektering, sprinkleranläggning, tomrörsystem, släckmateriel, brandgasventilation 
etc.  

Nämnvärt är att likt (Rang, 2012) Brandskydd i kyrkor betonar författarna vikten av en helhetssyn vid 
värdering av brandskyddet. Böckerna är genomgående väldigt lika innehållsmässigt när det handlar om 
förståelse mellan olika parter och presentation av möjliga åtgärdsstrategier. Brandskydd i 
kulturbyggnader (Fällman & Hansing, 1997) ligger även som referens i slutet av Brandskydd i kyrkor 
(Rang, 2012).  

3.1.3 Blomqvist	(2011)	
Brandingenjören Bengt Blomqvist på företaget Pharus AB har under åren 2002–2010 utfört 
säkerhetsinventeringar på nära 500 kyrkor. Syftet med inventeringarna har varit att ge församlingarna 
en allmän uppfattning om säkerhetsnivån samt att ge förslag på säkerhetshöjande åtgärder. Majoriteten 
av säkerhetsinventeringarna har utförts på församlingar i Härnösand-, Luleå- och Göteborgs stift. Utöver 
dessa stift innehåller även litteraturen material från enstaka församlingar.  

Inventeringen omfattade totalt 100 kulturminnesskyddade kyrkor i Göteborgs stift vilket motsvarar ca 
1/3 av stiftets samtliga kulturminnesskyddade kyrkor. Majoriteten av dessa inventeringar utfördes år 
2008–2009. Kyrkoantikvarisk ersättning har stått för 75 % av kostnaden för de kulturminnesskyddade 
kyrkorna, resterande kostnad har respektive församling stått för. Det framgår i slutrapporten att det 
befintliga brandskyddet i byggnaderna är av mycket varierande art. De största bristerna finns inom tre 
huvudområden, utrymningssäkerhet, systematiskt brandskyddsarbete och avsaknaden av brand-
/inbrottslarm. 

I slutrapporten presenteras bristerna i utrymningssäkerhet enligt följande; 

- Brister i utrymningsdimensioneringen (oklart om hur många personer som samtidigt får vistas 
i lokalerna med avseende på utrymningsvägarnas kapacitet) 

- Vägledande markeringar som är belysta eller genomlysta saknas 
- Utrymningsplaner saknas 
- Låsta utrymningsvägar som saknar godkända utrymningsbeslag 

Blomqvist redogör även en mycket allvarlig brist då arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet 
inte fullgörs i enlighet med vad lagen föreskriver. De allmänna råden till lagen om skydd mot olyckor 
kräver att fastighetsägaren arbetar systematiskt med det förebyggande brandskyddet. Detta innefattar 
bland annat att brandskyddet ska inventeras, dokumenteras och kontrolleras regelbundet. För vissa 
kyrkor ska även en skriftlig redogörelse över brandskyddet lämnas in till kommunen.  

Till sist visar slutrapporten att det råder en stor avsaknad av brand- och inbrottslarm i många kyrkor. 
För att tidigt upptäcka brand eller inbrott är det viktigt att kyrkorna är försedda med modern larmteknik. 
Blomqvist rekommenderar att brandlarm vidarekopplas till SOS-alarm/räddningstjänsten och 
inbrottslarm till en bemannad larmcentral. Sammanställt resultat för brand-/inbrottslarm i Göteborgs 
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stift presenteras i Figur 9 nedan, det framgår ej i slutrapporten om det är samma kyrkor som saknar båda 
sortrens larm.  

  
Figur 9 - Diagram över brand-/inbrottslarm i besiktigade kyrkor (Göteborgs stift) 

 

3.2 Regelverk	
Nedan redovisas de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som appliceras på olika aktörer 
inom arbetet med kulturbevarande och brandskydd i kulturskyddade kyrkor.  

Kapitlet har även för avseende att redovisa rättspraxis inom det specificerade juridiska området samt 
ärendegången vid ett överklagat föreläggande.  

3.2.1 Lag	om	skydd	mot	olyckor	(LSO)	
Syftet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor är att tillgodose alla människor ett likvärdigt skydd 
mot olyckor. Den har även för avsikt att skydda och begränsa skador på egendom och miljön. Lagen 
kom att ersätta Räddningstjänstlag (1986:1102) den 1 januari 2004 efter att Statens offentliga 
utredningar (SOU 2002:10 Reformerad räddningstjänstlagstiftning) påvisat att lagstiftningen inte mötte 
de behov som fanns för regelverk med betydelse för brandskyddet. På många vis var detta en naturlig 
del i utvecklingen mot en mer belyst samhällssäkerhet och ett svar på det generellt ökande kravet på 
personsäkerhet i samhället (MSB, 2015). 

Vidare redovisar även SOU 2002:10 att kommunala räddningstjänster skall kunna arbeta mer effektivt 
på ett olycks- och skadeförebyggande plan. Något som skall komma att ha stor betydelse för 
räddningstjänsten som tillsynsmyndighet och en del i målkonflikten som kartläggs i detta arbete. Detta 
sker främst genom LSO (2003:778) 2 kap. Enskildas skyldigheter, 2§ citerat;  

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. 

Vidare klargör SOU 2002:10 i avsnitt 5.3.2 att ovanstående förtydligar det som tidigare redovisades i 
paragraf 41§ i Räddningstjänstlagen. Lagen kräver på så vis att ägare och nyttjanderättshavare inrättar 
sig med tillsynsmyndighetens föreläggande, då det är denna som bedömer skäligheten av brandskyddet. 
Vidare redovisar även SOU 2002:10 ett förslag på hur Länsstyrelsens arbetsmetoder gällande tillsyner 
skall förtydligas och ge ett klarare tillsynsmandat. Länsstyrelsen skall med sin kunskap och erfarenhet 

45%

55%

Kyrkor som saknar inbrottslarm

Kyrkor med inbrottslarm

45%

55%

Kyrkor som saknar brandlarm

Kyrkor med brandlarm



14 
 

bidra med större stöttning gentemot räddningstjänsterna via dialog, ett praxis som enligt 5.3.3 kap. i 
SOU (2002:10) började ta form redan innan utredningen publicerades. 

Därefter publicerade MSB en utvärdering av lagreformen 2009, följt av en analys av sagd utvärdering, 
publicerad 2015. Utvärderingen (Ds 2009:47) klargör att säkerhetsarbetet till följd av LSO generellt har 
ökat och att reformen har en samhällspositiv inverkan, men att processen är långsam. Att kommuner 
prioriterar reformen olika och att det råder en stor spännvidd mellan kommunernas arbete framgår också 
(Justitiedepartementet, 2009). Det sistnämnda är något som stöttas i analysen av utvärderingen ”LSO 
under tio år – En utvärdering av hur intentionerna med LSO infriats” (MSB, 2015). Vidare beskriver 
analysen, trots en uttalad underton av pessimism, att skyddet inom området ”Brand” har ökat. Detta 
baseras på en nedåtgående trend i antalet döda i bränder i Sverige, trots att antalet bränder som kräver 
räddningstjänstinsats inte minskar under samma period (MSB, 2015).  

Sedan LSO vann laga kraft har den genomgått elva olika revideringar, senaste versionen trädde ikraft i 
januari 2018. Grundfilosofin kring tillsyner förblir intakt, men förtydligas på många vis i lagens 
förordningar, Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. 

3.2.2 Förordningen	om	skydd	mot	olyckor	
Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor innehåller föreskrifter i anslutning till lagen om skydd 
mot olyckor. Den förtydligar och kompletterar lagen där så anses nödvändigt. Särskilt betydelsefullt för 
arbetets ändamål är den i 2 kap. 2§ som bland annat redogör för att det krävs en skriftlig redogörelsen 
av brandskyddet i byggnader där en brand skulle riskera att medföra förlust av väsentliga 
kulturhistoriska värden eller att annars skada väsentliga samhällsintressen. Med hänvisningar till punkt 
15 i Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet; 
(Statens räddningsverk, 2004) påvisar detta att det råder krav på kyrkor av kulturhistoriskt värde att ha 
ett nedskrivet och redovisat brandskydd. Vidare har detta även en tydlig och stark förankring i Statens 
räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete; (Statens 
räddningsverk, 2004) då systematiskt brandskyddsarbete i regel utgör en stor del i det kompletterande 
brandskyddet i förhållande till dagens gällande regelverk sådana som Plan- och bygglagen (2010:900). 

3.2.3 Plan-	och	Bygglagen	(PBL)	
Plan- och bygglag (2010:900) trädde ikraft den 2 maj 2011 efter att ha omarbetats och på så viss ersatt 
den föregående PBL från 1987. Lagens primära syfte är att säkerställa att byggnader som slutprodukt är 
säkra att ta i bruk och att vistas i, samt funktionella för dess ändamål (Rang, 2012).  Lagen gäller således 
endast vid nybyggnation och större ändringar och appliceras bara på den fysiska byggnaden. Därefter 
redogör lagen att denna nivå skall bibehållas under en viss livslängd med nödvändigt underhåll.  

Kopplat till lagen följer även förordningar under Plan- och byggförordningen (2011:338), benämnt som 
PBF. I förordningens 3 kap. 8§ redovisas i korthet de grundläggande byggnadstekniska krav som ställs 
på byggnadsverk med avseende på säkerhet vid händelse av brand.  

Särskilt väsentligt ur ett brandtekniskt perspektiv är det som Boverket beskriver och redovisar i sina 
föreskrifter och allmänna råd kopplade till lagen, närmare bestämt Boverkets byggregler.  

3.2.4 Boverkets	byggregler	(BBR)	
Kapitel 5 i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, förses med rubriken 
Brandskydd. Kapitlets allmänna råd klargör för hur brandskyddet ska projekteras vid nybyggnation och 
större renoveringar. Vid applicering av dessa råd anses brandskyddet vara utfärdat enligt förenklad 
dimensionering. Vid tillfällen eller omständigheter då denna metod inte möjliggörs skall analytisk 
dimensionering tillämpas. Således går all brandteknisk dimensionering att dela upp i två kategorier, 
förenklad respektive analytisk dimensionering (Rang, 2012).  
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Alternativa lösningar för brandskyddet går på så vis att projektera. För att förtydliga kraven och 
underlätta appliceringen av analytisk dimensionering publicerade Boverket i oktober 2011, en särskild 
författningssamling med allmänna råd för analytisk dimensionering, Boverkets allmänna råd (2011:27) 
om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd. Sedan dess har råden reviderats två gånger och 
sedan juni 2013 gäller BBRAD 3 (Boverket, 2013).   

Vidare behandlar inte boverkets byggregler kulturbyggnader och kyrkor med särskilda föreskrifter, utan 
de klassas precis som övriga byggnader utan hänsyn till dess kulturella värde. Värt att nämna är att 
kyrkor alltid, enligt byggreglerna, klassas som en verksamhetsklass 2A alternativt 2B. Alltså en 
samlingslokal för <150 personer respektive >150 personer.  

Boverkets byggregler (2011:6) revideras ofta och har sedan dess publicering har den uppdaterats 28 
gånger. BBR 29 vann laga kraft den 1 juli 2020 (Boverket, 2020). 5 kap. Brandskydd har ej uppdaterats 
vid samtliga revideringar. Det bör även tilläggas att det i dagens gällande version förekommer råd 
kopplade till brandtekniska krav i både kapitel 1 och 2.    

I detta sammanhang bör det förtydligas att PBL och BBR endast har för avseende att säkerställa att 
dagens förväntade säkerhetsnivån uppnås i den färdigställda byggnaden. Lagarna och föreskrifterna kan 
därmed inte appliceras retroaktivt.  

3.2.5 Arbetsmiljölagen		
Kyrkan har, utöver sina krav som samlingslokal, även en kravställare i form av Arbetsmiljölagen 
(1977:1160). Trots att majoriteten av personerna som vistas i lokalen är besökare skall även riktlinjer 
och lagar appliceras på kyrkan som arbetsplats. Det framgår tydligt redan i lagens första paragraf i första 
kapitlet att:  

1 §   Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt 
uppnå en god arbetsmiljö. 

Vidare klargörs det i 2 kap. 4§ att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas mot skada genom fall, ras, 
brand, explosion, elektrisk ström och liknande. 

Förankringen till människors skydd mot olyckor är i detta fall tydligt och det framgår även i 3 kap. 2§ 
att det är arbetsgivarens ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren inte 
utsätts för ohälsa eller olycksfall.   

3.2.6 Kulturmiljölagen	(KML)	
Kulturmiljölag (1988:950) är en lag utfärdad i juni 1988 genom kulturdepartementet, då benämnd som 
kulturminneslagen fram till årsskiftet 2014. Det är den centrala lagen för kulturmiljövården i Sverige 
och genom denna fastställer samhället grundläggande bestämmelser för hur samt vilka delar av det 
kulturhistoriska arvet som skall skyddas (Riksantikvarieämbetet, 2019). Därmed fördjupar sig lagen i 
bland annat fornminnen, byggnadsminnen samt kyrkliga kulturminnen där kulturarvet anses ha ett 
särskilt stort skyddsbehov. Lagen klargör i 1 kap. Inledande bestämmelser 1§ att; 

1 §   Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. 
Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa 
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se 
till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. 

Vidare redovisar lagen för de bestämmelser som råder specifikt för kyrkliga kulturminnen i kapitel 4 
och inleder första paragrafen med att presentera kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 
begravningsplatser som de skyddsobjekt vilket lagen appliceras på i detta kapitel. Följaktligen 
specificeras det hur dessa skyddsobjekt skall behandlas samt vad som faktiskt klassificeras som 
ovanstående skyddsobjekt i Kulturmiljölag (1988:950) 4 kap. Kyrkliga kulturminnen 2§, citerat;  
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2 §   Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras 
kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas. 
Kyrkobyggnader enligt denna lag är byggnader som före den 1 januari 2000 har invigts 
för Svenska kyrkans gudstjänst och den 1 januari 2000 ägdes eller förvaltades av Svenska 
kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar. 

Som tidigare nämnt finns det idag knappt 3100 kyrkobyggnader i Sverige som på så vis behandlas och 
skyddas av denna paragraf. Den myndighet som har övergripande uppsikt över Kulturmiljölagen och 
ansvarar för att dess bestämmelser följs är Riksantikvarieämbetet, följt av Länsstyrelserna som 
kontrollerar detsamma och ansvarar för tillsynerna på lokal länsnivå. Eventuella ombyggnationer av 
kulturmärkta kyrkor kräver därmed alltid ett tillstånd från Länsstyrelsen. Det samma gäller ingrepp eller 
ändringar som påverkar kyrkans exteriör eller interiör (Riksantikvarieämbetet, 2014). 

2017 skedde en revidering av 4 kap. Kyrkliga kulturminnen där följande stycke adderades till 3§; 
”Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som 
föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen ska utföras och den dokumentation som behövs.” 
Vilket resulterade i ett ökat tillsynsmandat för Länsstyrelsen. Nu gällande Kulturmiljölag är den 44e 
upplagan och gick i kraft vid årsskiftet 2019/2020.  

Vidare förefinns även Kulturmiljöförordningen (1988:1188) med hänvisningar till lagen. Denna 
förtydligar och fördjupar beskrivningen av en del moment genom hela lagens spektrum. Gällande 4 kap. 
Kyrkliga kulturminnen klargör förordningen mestadels för hur och vid vilka situationer det skall 
förekomma kommunikationen mellan Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna gentemot 
kommunerna och stiften.  

Avslutningsvis förtydligar även lagen hur eventuella målkonflikter skall behandlas och förmedlar om 
ärendegången vid prövning av tillsynsmyndighetens föreläggande genom 4 kap. 18§, citerat; 

18 §   Beslut enligt detta kapitel får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

3.2.7 Överenskommelse	mellan	staten	och	Svenska	kyrkan	i	frågor	
som	rör	de	kulturhistoriska	värdena	inom	Svenska	kyrkan		

Fram till och med år 2000 var kyrkan statligt ägd. Efter beslut (prop. 1995/96:80, bet. 1995/96:KU12 
rskr. 1995/96:84) om separation från den svenska staten konstruerades en långsiktig överenskommelse 
mellan de båda parterna. Överenskommelsen redovisas i kulturdepartementets avtal Ku200/470/Ka från 
den 2 mars 2000 (Kulturdepartementet, 2000). Den klargör bland annat att:  

3 § Tillgänglighet 
Svenska kyrkan svarar för att kyrkliga kulturminnen i framtiden är tillgängliga för var 
och en i minst samma utsträckning som för närvarande.  

Det går således att tolka det som att kyrkliga kulturminnen inte endast skall vara fysisk tillgänglig för 
varje individ, utan också erbjuda likvärdig möjlighet till sammankomster i minst samma omfattning och 
utsträckning som tidigare.  

Överenskommelsen beskriver också i 4 § att Svenska kyrkan åtar sig att inrätta samrådsgrupper för 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte med representanter från kulturmiljösektorn och Svenska kyrkan.  

3.2.8 Rättspraxis		
Ett rättsfall från högsta förvaltningsdomstolen vars fastställande blir rättspraxis kallas för prejudikat. 
Detta är således vägledande domar som används för att avgöra kommande fall. I första hand är det domar 
från högsta förvaltningsdomstolen som blir rättspraxis då detta är det högsta beslutande organet i en 
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tydlig juridisk hierarki. Beslutsfattningen och tyngden av dess rang redovisas i Figur 10 nedan (MSB, 
2015). Första etappen för ett överklagat föreläggande är alltså Länsstyrelsen som opartiskt skall 
behandla oenigheter mellan tillsynsmyndigheten och nyttjanderättshavare, då oftast räddningstjänsten 
och Svenska Kyrkan. Om beslut från denna instans bemöts av ett nytt överklagande går fallet vidare till 
förvaltningsrätten. Samma process fortskrider sedan till kammarrätten följt av den högsta instansen som 
kallas Högsta förvaltningsdomstolen (MSB, 2015). 

 
Figur 10 - Dagens gällande prövningsinstanser inom förvaltningsdomstolen. 

För att förstå de rättspraxis som finns i konflikten mellan Kulturmiljölagen och Lag om skydd mot 
olyckor tillhör det att även beskriva hur ärendegången har sett ut tidigare. Prejudicerat inom detta 
område är två domar från 1972 och 1982 som fick sitt avgörande i Regeringsrätten. Mellan 1971 och 
1996 gick ett överklagat beslut från en länsstyrelse till kammarrätten för att därefter nå den högsta 
instansen som då kallades Regeringsrätten. (MSB, 2015). De prejudicerande rättsfallen följer enligt 
nedan. 

o Föreläggande om brandventilation i en magasinsbyggnad. Regeringsrättens dom1982-03-01 
RÅ 82 2:5(mål nr 3970-1979) 

o Föreläggande om ett bättre brandskydd i en relativt nyuppförd skolbyggnad. (RÅ 1972 C 229) 

Båda dessa rättsfallen avgjordes till fördel av tillsynsmyndigheten föreläggande (MSB, 2015) och 
bildade således rättspraxis inom området. Det skall dock nämnas att dessa rättsfall inte hade någon 
förankring i Kulturmiljölagen, utan praxis ligger snarare i appliceringen och vägningen av LSO och 
personsäkerheten i förhållande till andra lagar och föreskrifter.  

Det finns, utöver dessa prejudicerande domar, många fall inom både involverade lagarstiftningar som 
avgjorts i lägre rättsliga instanser. Både ansvariga myndigheter inom området har således släppt 
publikationer innehållande rättssamlingar med avsikt att agera vägledande vid eventuella konflikter. Det 
råder viss kommunikation mellan de både publikationerna, men bör förtydligas att rättsamlingarna har 
för avsikt att vägleda vid fler målkonflikter än enbart KML och LSO. Publikationerna släpptes 2014 
respektive 2015 och redovisas nedan.  

o Riksantikvarieämbetet – Vägledning för tillämpning av kulturminneslagen, Kyrkliga 
kulturminnen.  (Riksantikvarieämbetet, 2014) 

o MSB – I skälig omfattning, ett urval av överklagande tillsynsärenden om brandskydd. (MSB, 
2015) 
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4 Aktörer		
Nedan presenteras de aktörer som identifierats som relevanta och sakkunniga på området. Samtliga 
aktörer kommer vidare att representeras under intervjustudien. Avsnittet har för avsikt att mer 
djupgående presentera dess skyldigheter, ansvarsområden och arbetsmetoder kring rådande 
problematik kring brandsäkerhet och kulturbevarande i svenska kyrkor.  

4.1 Svenska	kyrkan	
Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska stift. Dess främsta uppgift är att främja och ha tillsyn 
över församlingslivet i stiften. Under stiften finns det pastorat, vilket är en samverkansform där flera 
församlingar går samman och hjälps åt med grundläggande uppgifter (Svenska kyrkan, 2020). De flesta 
församlingar ingår i ett pastorat, men inte alla. 

o Antal församlingar i Svenska kyrkan är 1329 

o Antal pastorat i Svenska kyrkan är 254 

o Antal församlingar som samverkar i dessa pastorat är 971 

o Antal församlingar som inte ingår i pastorat är 358  

Grunden för Svenska kyrkan är församlingarna. Dessa har självstyrelse, men är samtidigt en del av ett 
stift, och ingår i många fall i ett pastorat. Församlingarnas grundläggande uppgifter är att; fira gudstjänst, 
bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission (Svenska kyrkan, 2020).  

Relevant för detta arbete är Svenska kyrkans roll som fastighetsägare och nyttjare. Det är de som enligt 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ansvarar för att dess byggnader har ett skäligt brandskydd. Det 
är också kyrkan som har för ansvar att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning, om det är så att 
fastighetsägaren vill eller måste förändra kyrkans kulturella gestalt. Kyrkan har också ett ansvar enligt 
Kulturmiljölagen (1988:950) att vårda sina byggnader och tomter så att deras kulturhistoriska värde inte 
minskar. Enligt samma paragraf får deras utseende eller karaktär inte heller förvanskas. 

4.2 Försäkringsbolag		
Svenska kulturmärkta kyrkor är, likt andra byggnader, försäkrade hos svenska eller internationella 
försäkringsbolag. Kyrkoförsäkringar har traditionellt tecknats av varje enskild församling på den lokala 
försäkringsmarknaden, alternativt genom försäkringsmäklare. Varje enskild församling har således 
förhandlat om sina egna intressen. Efter Katarinabranden i Stockholm 1990 uppdagades dock oro hos 
försäkringsbolagen samt hos kyrkans ägare och nyttjanderättshavare. Riskerna kunde anses för stora och 
ersättningarna stundtals otillräckliga. Som en reaktion på detta anslöt sig flera församlingar och 
samfälligheter till en gemensam upphandling av kyrkoförsäkringar. Utvecklingen av att fler stift ansluter 
sig resulterar i att Kyrkans Försäkring AB grundas som en försäkringslösning i form av ett aktiebolag 
2004. Företaget ombildas mer effektivt till ett försäkringsbolag 2013 och ägs idag av 190 församlingar, 
pastorat och stift (Kyrkans Försäkring, 2020).  

Det råder inget monopol på kyrkoförsäkringar i Sverige och varje församling fastställer själv hur de vill 
återförsäkra sin byggnad, inventarier och besökare. Men då Kyrkans Försäkring samägs av olika 
samfund hos Svenska kyrkan har detta resulterat i att drygt 70% av de kulturmärkta kyrkorna som finns 
i Sverige är försäkrade inom bolaget, enligt intervjuprotokoll avsnitt 10.2.3. Bolaget har även, 
tillsammans med flera andra aktörer inom detta arbete, ett samarbete med Riksantikvarieämbetet. Mot 
bakgrund till dessa två sakförhållanden representerar Kyrkans Försäkring försäkringsbranschen i detta 
arbete.  
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4.3 Kommunal	räddningstjänst	
Räddningstjänstens primära uppgift redogörs i 2§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, vilket är det 
ansvar som staten och kommunerna har vid en olycka eller överhängande fara för olycka. Det syftar till 
att begränsa skador på människor, egendom och miljö både proaktivt och reaktivt.  

Det är räddningstjänsten som på kommunal nivå ansvarar för att utöva tillsyn, 5 kap. §1 LSO. Detta 
gäller för samtliga av kommunens offentliga byggnader, men det kan även förekomma lokala 
bestämmelser för industrier och andra verksamheter. Vilken sorts byggnad som tillsynen ska ske i 
bestäms således av lokala politiker med räddningstjänst som ansvarig sakkunnig.  

Vid anmärkningar vid en tillsyn skall tillsynsmyndigheten överlämna tjänsteanteckningar till 
fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren som tydligt redovisar de brister som finns och de 
åtgärder som krävs för att uppnå ett skäligt brandskydd. Därefter lägger tillsynsmyndigheten, 
räddningstjänsten, ett föreläggande eller förbud (MSB, 2020).  

 
               Figur 11 -Olika arbetsmoment som utförs efter ett tillsynsbesök 
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4.4 Säkerhetsrådgivare	
Säkerhetsrådgivare kan vara individer med olika bakgrund både akademiskt och yrkeslivsmässigt. Den 
gemensamma nämnaren är att de arbetar med inspektion av byggnadstekniskt brandskydd. Vidare kan 
de även arbeta med framtagning av kompletterande lösningar i form av organisatoriskt brandskydd och 
SBA. Inspektörerna arbetar ofta inom den privata sektorn och utför besiktningar på beställning av 
kunden, i detta fall fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren.   

4.5 Brandkonsult	
Brandkonsulter arbetar också med brandskyddsinspektion men kan även anlitas för att ta fram underlag 
för eller emot föreläggande i målkonflikter mellan tillsynsmyndigheter och fastighetsägare. Dessa är 
privatföretag som i regel anlitas av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren i en rådgivande roll. Vid 
projektering av brandskyddet arbetar brandkonsulter ofta med förenklad dimensionering enligt BBR och 
är behjälplig mot beställaren vid appliceringen av detta. I situationer då detta inte är tillämpbart, 
eventuellt då avsteg från Boverkets allmänna råd anses vara fördelaktigt, kan brandkonsulterna även 
utföra en analytisk dimensionering av brandskyddet.  

4.6 Länsstyrelse	
Sverige är uppdelat i 21 olika län. Varje län har ett beslutsfattande organ som lyder direkt under 
regeringen och är den högsta civila förvaltningsmyndigheten i varje län. Detta kallas för länsstyrelsen 
(Nationalencyklopedin, 2020). Länsstyrelserna besitter ett stort ansvarsområde och deras primära 
uppgift är att se till att de politiska mål som beslutats av riksdag och regering uppfylls på lokal nivå 
samtidigt som de tar hänsyn till länets förutsättningar. Detta beskrivs ordagrant i 1–2 §§ Förordningen 
(2007:825) med länsstyrelseinstruktion.  

Vidare i samma förordning framgår det att länsstyrelsen har för ansvar att genomföra de 
tillsynsuppgifter som regeringen eller riksdagen ålagt den. Taget ur 3 § Förordningen (2007:825) med 
länsstyrelseinstruktion framgår det att; 

3 § Länsstyrelsen har bland annat uppgifter i fråga om 
      […] 
      7. kulturmiljö 
      8. skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 

Enligt dessa bestämmelser konstateras det att länsstyrelserna har för ansvar att överse aktörer inom 
både säkerhet och kulturbevarande. Ofta sker detta genom två olika interna avdelningar enligt lokala 
förutsättningar och bestämmelser. Men då länsstyrelserna har stor frihet i att utforma sin egen 
organisation kan detta variera (Nationalencyklopedin, 2020).  

4.7 Riksantikvarieämbetet		
Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet som under Kulturdepartementet leder och stödjer 
arbetet med att bevara, använda och utveckla det svenska kulturarvet. Vad som anses vara kulturarv i 
detta ändamål kategoriseras inom ett brett spektrum, både storskaligt och smått. Riksantikvarieämbetet 
övervakar allt från kulturlandskap och miljöer, ner till enstaka objekt och kulturentiteter 
(Riksantikvarieämbetet, 2017). I denna övervakning arbetar myndigheten mot Kulturmiljölag 
(1988:950).  

Myndigheten agerar även stöd gentemot Länsstyrelsernas kulturenheter och står som utgivare för en 
författarserie med vägledande publikationer om hur Kulturmiljölagen skall appliceras och tydas. Dessa 
publikationer, som är inriktade på respektive kapitel i Kulturmiljölagen, behandlar även frågor på 
detaljnivå, varpå myndigheten även kan anses agera som stöd direkt till kommuner och mindre insatser 
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inom statlig verksamhet. Särskilt viktiga är således 2 kap. Fornminnen, 3 kap. Byggnadsminnen samt 4 
kap. Kyrkliga kulturminnen (Riksantikvarieämbetet, 2019).  

Riksantikvarieämbetet står även som samordnare för nätverket och samverkansgruppen Brand, 
restvärdesräddning och kulturarv. Gruppen har för avseende att vara en plattform för erfarenhets- och 
kunskapsutbyte. Nätverket diskuterar bland annat rådande problematik för denna uppsats, varpå en del 
andra nämnda aktörer inom arbetet ingår. Utöver Riksantikvarieämbetet utgörs dessa aktörer av: 

- Svenska kyrkan 
- MSB 
- Länsstyrelserna  
- Kyrkans försäkring  

Sagd samverkansgrupp innehåller utöver dessa 14 andra aktörer som berörs av brand i kulturmärkta 
byggnader. Så som Naturhistoriska riksmuseet och Statens fastighetsverk.  

4.8 MSB	
MSB är en förkortning för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten etablerades 
2009 och övertog då de uppgifter som tidigare ålagts åt Statens Räddningsverk, 
Krisberedskapsmyndigheten samt Styrelsen för psykologiskt försvar. Myndigheten har för ansvar att 
agera som ett samlat stöd till de aktörer som handhar krisberedskap och civilt försvar, samt bistå med 
rådgivning till de aktörer som svarar för skydd mot olyckor (Nationalencyklopedin, 2020).  

Sistnämnd aktör är främst svenska räddningstjänster. Förtydligande av detta ges i 3§ Förordningen 
(2008:1002) med instruktioner för myndigheten för samhällsskydd och beredskap, citerat;  

o 3§ Myndigheten ska, i enlighet med de föreskrifter som gäller för området skydd mot olyckor, 
samordna och utveckla verksamheten inom räddningstjänsten och när det gäller olycks- och 
skadeförebyggande åtgärder. 

MSB ska även, enligt lagen, arbeta för att främja LSO och dess föreskrifter på en nationell nivå. 
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5 Intervjuundersökning			
Som redovisat i avsnitt 1.4 Metod följer arbetet en undersökningsmetod inom ramen för kategorin 
kartläggning (Höst, 2006). Detta är en metod som ofta används vid breda frågeställningar där resultatet 
baseras på data från ett slumpmässigt urval individer ur en större population. Således talar urvalet för 
hela populationen. Frågeställningen i detta arbete är förvisso bred, men i många avseende även specifik 
där kunskapen är begränsad till ett fåtal kunniga personer och aktörer.  Därför sker inget slumpmässigt 
urval utan istället handplockas de personer med bedömd stor kunskap inom området för att åstadkomma 
ett så representativt och brett perspektiv som möjligt. I detta avseende skiljer sig metodiken i detta arbete 
från den generella metoden (Höst, 2006). 

Hos de åtta olika aktörerna identifierades 13 sakkunniga individer. Intervjuerna genomfördes med en 
semistrukturerad metod med en av blandning av öppna och fasta frågor, med syfte att vara beskrivande 
och förklarande. Frågeställningen genomfördes på en neutral nivå och det har eftersträvats att inhämta 
likvärdig information från samtliga aktörer. Men på grund av de olika aktörernas skilda ansvar och 
arbetsmetoder fanns det anledning att skräddarsy intervjuns frågeställning efter varje enskilt fall. 

En översiktlig mall för frågeformulär upprättades vilken innefattade frågor som var relevanta för 
samtliga aktörer. Denna mall granskades vidare av tredje part och slutligen kompletterades varje enskilt 
formulär med frågor som berör respektive aktör. Frågeformulären redovisas i Bilaga B – 
intervjuprotokoll. Då urvalsmetoden av intervjupersoner inte gjordes på ett slumpmässigt vis bör 
generella slutsatser om hur populationen arbetar med frågan analyseras med eftertänksamhet (Höst, 
2006). Men då valda personer är väl etablerade inom hela eller delar av den aktuella verksamhetsgrenen 
och därmed insatta rådande problematik går det att hävda att slutsatsen av denna datainsamling ger en 
sanningsenlig bild av verkligheten. Den principiella arbetsgången för framtagande och genomförande 
av varje enskild intervju presenteras nedan. 

Efter att kontakt etablerats hos aktören levererades ett individanpassat 
intervjuunderlag. Majoriteten av intervjuerna genomfördes sedan via 
digitala medium då fysiska möten vid tiden för arbetet sällan 
möjliggjordes på grund av rådande pandemi.   

Intervjuerna genomfördes med båda författarna närvarande. En ledde 
intervjun och den andre antecknade svaren. Efter förfrågan spelades 
samtliga intervjuer in.  

Inspelat media användes för att komplettera de anteckningar som 
skapats under intervjun. Tydliga och relevanta svar återges ordagrant 
för att förenkla redovisning av intervjustudiens resultat, samtidigt 
noterades stödord till eventuella anekdoter och sidospår. 

Vidare skedde en återkoppling med aktören, vilken är en del av 
resultatvalideringen. Färdigskrivna intervjuprotokoll levererades till 
intervjuad aktör som gavs möjlighet att korrigera och slutligen 
godkänna innehållet. I många fall handlade det om förtydligande 
snarare än oenigheter eller missuppfattningar.  

Efter korrigering och godkännande från samtliga aktörer ansågs 
intervjuprotokollen vara färdigställda. Dessa kommer sedan att ligga 
som underlag för analysen.  

Figur 12 - Arbetsgång för framtagande av 
material till litteraturstudie 
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6 Resultat		
I följande kapitel presenteras resultat från intervjustudien. Resultatet har kategoriserats utifrån olika 
ämnesområden och presenteras således i olika delar. I varje ämnesområde har aktuella delar ur 
intervjuprotokollen sammanställts och vidare analyserats bredvid varandra enligt metod i avsnitt 1.4.2. 
Grupperingen av citat möjliggör en klarare helhetssyn av populationens åsikter och resultatet redovisas 
nedan med hjälp av ett antal nyckelcitat som representerar flera aktörers ställningstagande alternativt 
redovisar åsikter som tydligt avviker från de resterande.  

6.1 Brandskyddsnivå	
För att undersöka om de olika aktörerna ansåg att det finns brister avseende brandskydd i svenska 
kyrkor, fick samtliga intervjupersoner svara på frågan; 

Vad anser ni är den generella nivån på brandskyddet i svenska kyrkor? 

Svaren kan delas upp i fyra kategorier, vilka presenteras i Tabell 4 nedan. 

Tabell 4 – Generell nivå på brandskyddet i svenska kyrkor 

Bra Varierande Dåligt Vet ej 
2 8 2 1 

 

Resultatet visar att åtta intervjupersoner ansåg att nivån på brandskyddet är varierande bland de svenska 
kyrkorna. Beroende på kyrkans byggnadstekniska förutsättningar och hur den specifika riskbilden ser 
ut för respektive kyrka, anses det svårt att ge en generell bedömning över alla kyrkors brandskyddsnivå. 
Vid granskning av innehållet från samtliga intervjuer konstaterades dock ett flertal faktorer och orsaker 
som bidrar till att brandskyddet varierar. Det poängterades bland annat hur ekonomiska förutsättningar 
spelar roll enligt citat nedan. 

”Bra brandskydd kostar mycket pengar, pengar som inte alltid finns tillgängligt. Man 
prioriterar därför bland kyrkorna, vilket gör att det kan bli stor variation på kvalitén i 
brandskyddet.” – Representant från Länsstyrelsens avdelning för kulturmiljövård 

En annan bidragande faktor till varför brandskyddet anses vara varierande är om bedömningen sker med 
avseende på egendomsskydd eller personsäkerhet.  

”När det gäller utrymning finns det inga som helst problem. Däremot är det inte så bra 
gällande egendomsskydd. Det brinner i ett antal kyrkor varje år, och då gäller det att 
skydda kyrkan och alla föremål.” – Representant Brandkonsult  

Även geografisk placering samt antalet kyrkor per kommun är bidragande faktorer till varför aktörer 
anser att det råder stor variation på brandskyddet i kyrkor. 

”Väldigt blandat. Skiljer sig nog mellan olika kommuner och räddningstjänster hur 
man ser på brandskydd i kulturmärkta byggnader. Vissa kommuner som är väldigt 
kyrktäta har nästan egna riktlinjer och acceptansgränser för vad som anses okej. Detta 
för att räddningstjänsten ska vara proaktiva och slippa hamna i dessa enskilda 
ärendena som verkligen kan dra ut på tiden.” – Representant från Kommunal 
räddningstjänst 

Två intervjupersoner ansåg att den generella nivån på brandskyddet var bra, båda dessa var 
representanter från Svenska kyrkan. De som har svarat att nivån är dålig är aktörer som i regel blir 
inblandade när det existerar ett problem, alltså brandkonsulter och säkerhetsrådgivare. Avslutningsvis 
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klargörs det vid intervjun med MSB att myndigheten inte fått några indikationer på att brandskyddet i 
kyrkor skulle vara bristfälligt, varpå denna intervjuperson kategoriseras som Vet ej i Tabell 4.  

Det är en svår fråga. Vi har inte fått några generella indikationer eller dragit några 
slutsatser om att det skulle vara några särskilda problem eller brister i brandskyddet i 
just kyrkor. – Representant från MSB  

 

6.2 Lagar	
Samtliga aktörer uppmanades att redogöra för de lagar som de arbetar med inom området brandskydd i 
kyrkor. Vidare fick de sedan frågan om vilka lagar de främst förhåller sig till i sitt uppdrag inom området.   

I Tabell 5 nedan redovisas de regler och lagar som aktörerna svarar att de primärt förhåller sig till i sitt 
uppdrag. 

Tabell 5 - Grundläggande förhållning till lagstiftningar hos de olika aktörerna 

Aktör    LSO  KML PBL-BBR AFS 
Räddningstjänst X    
Länsstyrelsen (Försvar och beredskap) X    
Länsstyrelsen (Kulturmiljövården)  X   
Riksantikvarieämbetet  X   
Säkerhetsrådgivare (X) (X) (X) (X) 
Brandkonsulter (X) (X) (X) (X) 
Svenska Kyrkan X X  X 
Kyrkans försäkring - - - - 
MSB X    

 

Det ska förtydligas att samtliga aktörer förklarar och förstår att de måste förhålla sig till samtliga lagar. 
Även om vissa har en direkt skyldighet att upprätthålla en lagstiftning innebär detta inte att motsägande 
regler går att bortse ifrån. Enligt intervjuundersökningen hävdar ingen aktör att de har för avsikt att 
bortse från rådande bestämmelser eller påvisar arbetsmetoder som systematiskt gör detta.  

Det är en till synes förväntad fördelning hos de aktörer vars uppdrag tydligt förklarar vilken lagstiftning 
de ska förhålla sig till. Räddningstjänster och MSB fokuserar på LSO och Riksantikvarieämbetet arbetar 
med KML. Hos Länsstyrelserna arbetar vardera ansvariga avdelning med respektive lagstiftning.  

Brandkonsulter samt Säkerhetsrådgivare kan ha olika förhållningssätt beroende på uppdragsgivarens 
önskemål och arbetar således stundtals med samtliga, eller inga, lagstiftningar. Samtidigt arbetar 
Kyrkans försäkring främst till egna villkor och säkerhetsföreskrifter.  

Som ägare och nyttjanderättshavare har Svenska kyrkan skyldigheter enligt både LSO och KML som 
de uppger att de arbetar med systematiskt. Sett till deras verksamhet redogör de dock att de arbetar 
primärt med AFS i rollen som arbetsgivare. Större insatser med hänvisningar till LSO och KML utöver 
systematiskt arbete görs sällan på egen hand, utan utförs ofta tillsammans med en tillsynsmyndighet.  

Det föreligger även en överenskommelse mellan staten och svenska kyrkan som kräver att kyrkliga 
kulturminnen ska vara tillgängliga i minst samma utsträckning som de tidigare varit. Något som kan 
komma att ställa sig i konflikt med både LSO och KML. Angående detta yttrar sig representanter från 
Svenska kyrkan med oro.   

”Man ska kanske inte se det som ristat i sten för varje enskild kyrka men för den 
samlade tillgängligheten i hela beståndet gäller att den inte får minska. Vi har trots allt 
för avseende att hålla kyrkor öppna i minst samma utsträckning som vi hade vid 
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millennieskiftet då överenskommelsen tecknades. Detta kan bli problematiskt 
om statens egna myndigheter samtidigt begränsar antalet personer i en kyrka 
med hänvisning till LSO.” – Representant från Svenska kyrkan 
 

 

6.3 Personsäkerhet	och	egendomsskydd		
Aktörerna fick frågor kring personsäkerhet och egendomsskydd, samt hur dessa två vägs in i 
prioriteringarna och arbetsmetoderna hos varje aktör. Nedan redovisas hur de olika aktörerna resonerade 
mellan personsäkerhet och egendomsskydd i skyddade kyrkor utifrån sitt uppdrag.   

Tabell 6 – Vilket av personsäkerheten respektive egendomsskyddet väger tyngst hos aktörerna.  

Aktör     Personsäkerhet            Egendomsskydd 
Räddningstjänst X  
Länsstyrelsen (Försvar och beredskap) X  
Länsstyrelsen (Kulturmiljövården)  X 
Riksantikvarieämbetet  X 
Säkerhetsrådgivare - - 
Brandkonsulter - - 
Svenska Kyrkan X  
Kyrkans försäkring  X 
MSB X  

 

Det är den generella uppfattningen att personsäkerhet alltsomoftast prioriteras vid tillfällen för 
anmärkningar och förbättring av brandskyddet. Det råder en slags positiv norm om detta, vilket gör att 
det oftare talas om personsäkerhet än egendomsskydd i samband med brandsäkerhet.  

”Personsäkerhetsmässigt fångas det upp av samhällets system. Man går ut och gör tillsyner 
inför en skolavslutning eller ett annat stort event, och då fångas eventuella brister upp med 
avseende på personssäkerheten. Den rutinen, eller skyddsnätet, finns inte i samma 
utsträckning för egendomsskyddet.” – Representant Brandkonsult 

 
De två aktörer som i Tabell 6 redovisas utan tydlig position är Säkerhetsrådgivare samt Brandkonsulter. 
Som nämnt i avsnitt 3.4 och 3.5 engageras dessa aktörer i regel av fastighetsägaren för att undersöka en 
särskild brist eller genomföra en övergripande brandskyddsinspektion. Dessa aktörers värdering av 
personsäkerhet och egendomsskydd beror mer på utövaren och uppdragets syfte snarare än på ett 
generellt förhållningssätt inom branschen.  

Vidare råder det en logisk fördelning av aktörernas svar. De som har för avsikt att upprätthålla och rätta 
sig efter KML prioriterar egendomsskydd och de som agerar efter LSO prioriterar personsäkerheten.  

”Vår fråga handlar om att skydda egendom. Lagstiftningen syftar mot egendom och 
byggnaderna. Kulturmiljölagen säger inget om personskydd, men tar upp hur egendomen ska 
skyddas.” – Representant från Riksantikvarieämbetet 
 
”Personsäkerheten kommer alltid först. Utifrån LSO ska vi ta hänsyn till liv, egendom och 
miljö. Ofta regleras egendomsskyddet även via försäkringsbolagen” – Representant från 
Kommunal räddningstjänst  
 
”Myndigheter kollar mycket på personsäkerheten. Men det är egendomen som är relevant för 
oss, och vi rekommenderar åtgärder för att skydda just egendomen.” – Representant från 
Försäkringsbolag  
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Trots detta framgår det en förståelse och enighet att ingen lagstiftning står över den andra i frågan. KML 
är trots allt inte emot personsäkerhet och LSO inkluderar egendomsskydd, även om dess krav på åtgärder 
kan resultera i inskränkande ingrepp på kyrkan. Det råder en samstämmighet om att varje enskilt fall 
bör utvärderas efter lokala omständigheter och möjligheter, samt att det inte finns någon allomfattande 
lösning som bör betraktas som standard.  

”Personsäkerheten väger alltid tyngst. Däremot skulle en med avseende på det faktiska 
besökarantalet i en kyrka kunna bestrida motiveringen att t ex göra ingrepp i en 
kulturhistorisk byggnad för att uppnå lagkraven på utrymningsvägar. I stället kanske en kan 
tänka sig organisatoriska åtgärder för att uppnå tillfredställande utrymningssäkerhet” – 
Representant från Länsstyrelsens avdelning för försvar och beredskap  

 

6.4 Samverkan			
Intervjuundersökningen har utrett hur samverkan mellan de olika aktörerna ser ut på daglig basis samt 
under en konflikt. Det framgår att Svenska kyrkan arbetar enskilt och kontinuerligt med systematiskt 
brandskyddsarbete, med möjlig rådgivning från brandkonsulter och säkerhetsrådgivare. Av den 
anledningen aktiveras majoriteten av aktörerna inom området först vid händelse av en 
meningsskiljaktighet, varpå det endast blir relevant att utreda samarbetet mellan aktörerna under en 
sådan konflikt. Detta redovisas i Figur 13 nedan.   

 
Figur 13 - Schematisk illustrering av samverkan vid konflikt 

Beskriven samverkan inleds då räddningstjänsten utför en tillsyn i kyrkan. Tjänsteanteckningar delas 
och länsstyrelsen informeras om eventuellt föreläggande. Länsstyrelserna besitter sedan skyldighet att 
övervaka både LSO och KMLs intresse varpå båda avdelningar aktiveras vid förslag på förändring där 
tillstånd krävs. Länsstyrelsen utfärdar själva dessa tillstånd. Vardera avdelning har om så anses 
nödvändigt kontakt med myndigheternas huvudmän, Riksantikvarieämbetet och MSB, på respektive 
håll. Konsulter och experter kan aktiveras av samtliga aktörer i olika skeden för att exempelvis vägleda 
eller utreda, dock är det i regel fastighetsägaren som är i behov av sakkunnigheten.  

Det råder således en enighet hos aktörerna om hur en sådan konfliktsamverkan bör se ut. Många pekar 
dock ut brister med hur detta utförs i praktiken och menar att rätt instanser ofta aktiveras för sent eller 
att nödvändig kompetens helt uteblir i processen. En intervjuperson beskriver sin upplevelse av ett 
mottaget föreläggande enligt citat nedan.  
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”Som fastighetsägare måste det finnas tydliga riktlinjer på vad jag ska göra och vem jag 
ska kontakta när jag får ett föreläggande. Jag kände mig inledningsvis väldigt ensam i 
detta och vi besitter ju inte den kunskapen direkt.” – Representant från Svenska kyrkan 

Vidare anser samtliga aktörer att tidig samverkan mellan relevanta discipliner är av stor vikt och 
samtidigt en konkret förbättringsmöjlighet.  

”I ett större projekt, en ombyggnad, har jag vid ett tillfälle samarbetat med en antikvarie 
som var inkopplad i projektgruppen. […] Det gör arbetet mycket mer tydligt och 
pedagogiskt vilket enklare möjliggör kompromisser.” – Representant Brandkonsult 

Kyrkans försäkring är ett stöd till fastighetsägaren. Men i intervjun framgick det att aktörens kunskap 
inte aktiveras eller efterfrågas vid eventuella konflikter och tvister. Dess samverkan i dessa fall utgörs 
endast av ekonomiskt bistånd till försäkringstagaren för eventuella rättsliga kostnader.  

 

6.5 Problem	med	brandskyddsarbetet		
I följande avsnitt presenteras resultat som behandlar svårigheter vid vägning mellan kulturbevarande 
och brandsäkerhet, samt konkreta exempel på vad dessa svårigheter kan vara.  

Resultatet på frågan om aktörerna har stött på problem vid vägning mellan brandskydd och 
kulturbevarande presenteras i Tabell 7 nedan.  

Tabell 7 – Fördelning av aktörer som stött på problem vid vägning av bevarande av kultur och brandskydd 

Ja Nej 
12 1 

 

Resultatet visar att vid 12 av 13 intervjuer förklarar aktörerna att de har stött på problem vid 
vägningen mellan bevarande av kultur och brandskydd i kyrkor. Majoriteten av dessa hävdar i sin tur 
att de upplevt direkta konflikter eller att de till och med är delaktiga i pågående rättsärenden i frågan.  

Vidare kartlägger intervjuundersökningen de utmaningar som finns med brandskyddsarbetet i 
kulturskyddade kyrkor. Många aktörer pekar då på motstridigheterna i lagarna, främst KML och LSO, 
och menar att det stundtals är svårt att bedriva betänkt verksamhet i kyrkan. 

”Vi måste självklart ta hänsyn till båda KML och LSO. Vilket är väldigt svårt då de i 
många fall är direkt motstridiga för oss. Mitt i detta ska vi försöka bedriva en 
verksamhet, i byggnader som ibland ska kunna ta emot 100-tals personer. KML, LSO 
och vår verksamhet (Svenska Kyrkan) lirar inte ofta med varandra. Vi har förståelse för 
båda parter, och framförallt länsstyrelsen som sitter på båda stolar, men det är svårt 
att arbeta kring det ibland.” – Representant från Svenska kyrkan  

Av de aktörer som upplevt konflikter säger majoriteten att de har förståelse för den andra partens 
ståndpunkt. Men menar att det är dennes uppdrag att upprätthålla en specifik synvinkel och att det inte 
är att förväxla med personliga åsikter.  

Många av aktörerna återger även specifika svårigheter och utmaningar förankrade i ovanstående 
problematik. Många av dessa svårigheter kan också beskrivas som en kombination av 
byggnadstekniska svårigheter och hur verksamheten i kyrkorna bedrivs. Dessa presenteras nedan.   

För högt personantal i förhållande till antal utrymningsvägar – En problematik som många 
aktörer beskriver att de påträffat inom sina uppdrag. Skolavslutningar och andra stora ceremonier 
som äger rum ett fåtal gånger per år tenderar att locka fler deltagare än vad kyrkan är utrustad för. 
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Att kyrkans kapacitet överskrids anses problematiskt av samtliga aktörer, men vidare råder det 
oenigheter i huruvida det går att säkerställa ett skäligt brandskydd med hjälp andra åtgärder eller 
ej. De pågående rättsfall som en del aktörer anger sig vara delaktiga i bottnar i beskriven 
problematik. Någon dom ifrån kammarrätten är ännu inte tillgänglig.  

Kyrkans ökade känslighet då kyrkan ofta står tom – Intervjuundersökningen redogör att många 
kyrkor inte nyttjas av verksamheten dagligen. Att kyrkor står utan direkt uppsyn över längre 
intervall sätter stor tillförlitlighet på tekniska lösningar för detektion menar en del aktörer. Det 
framgår således av intervjuerna att en stor svårighet med brandskydd i svenska kyrkor är att 
säkerställa att räddningstjänst larmas vid händelse av brand då ingen är i kyrkan. Denna känslighet 
styrks av bakgrundsstatistiken som redovisar att fel i utrustning, exempelvis elfel, är den 
vanligaste orsaken till räddningstjänstens insats i kyrkobyggnader eller motsvarande. 

Det råder stor byggnadsteknisk variation från kyrka till kyrka – Många aktörer utrycker att en av 
de största utmaningarna med att arbeta med brandskydd i svenska kyrkor är att varje kyrka har 
olika byggnadstekniska förutsättningar. Det beskrivs att detta försvårar eller till och med 
omöjliggör en arbetsmetod som går att applicera generellt, likt vid andra byggnadstyper och 
verksamheter. 

Svårigheter att införa brandskyddsåtgärder utan att förvanska utseendet – Det framgår att det 
finns fler omständigheter som kan framhäva en konflikt mellan LSO och KML utöver personantal 
och utrymningsvägar. Aktörer beskriver att det kan förekomma stora svårigheter med att applicera 
och stundtals motivera installationer av både förebyggande och skadehämmande 
brandskyddsåtgärder. Vid vidare spekulationer om skäliga utrymningsmöjligheter nämns fria 
bredder, slagriktning och beslagning som orsaker till oenigheter mellan aktörer.  

 

6.6 Förbättringsmöjligheter		
Avslutningsvis handlade intervjun om eventuella problem i dagens regler och lagstiftning, där det även 
diskuterades potentiella förbättringsmöjligheter och åtgärdsförslag. Samtliga intervjupersoner fick då 
besvara frågan; 

”Anser ni att det saknas något, alternativt finns problem, i dagens regler och lagar kring ämnet?” 

Av de intervjuade aktörerna var det ingen som ansåg att det saknades eller fanns problem i de konkreta 
lagarna eller dess uppbyggnad. Däremot ansåg merparten att avsaknaden av vägledning och riktlinjer 
var ett stort problem. Detta åskådliggörs i de båda citaten nedan.  

”Nej det tycker jag inte, om man tänker på vad lagarna ska göra. Jag tycker att lagarna ger 
möjligheter för att detta ska fungera på ett bra sätt. Med det sagt är det inte säkert att det 
alltid gör det, men det behöver inte vara ett problem i lagstiftningen för det. Utan jag tycker 
att lagarna är tydliga och att det inte saknas någonting i regleringarna där.” – Representant 
från MSB 
 

”Nej, de måste trots allt vara väldigt övergripande och inte alls detaljinriktade för att de ska 
kunna appliceras på rätt vis. Men det fattas kanske en litteratur kring hur arbetsgången i 
dessa frågor bör se ut. Det bör finnas en publikation från myndigheterna, i detta fall 
Riksantikvarieämbetet och MSB som redogör för hur lagarna skall behandlas och hur 
arbetsgången bör se ut, så att korrekt aktör kommer in i rätt skede. Detta är inte bara för 
kvalitén skull utan också en trygghet för alla inblandade, inte minst kyrkan tror jag.” – 
Representant Brandkonsult 



29 
 

En trend som identifierades vid diskussion kring åtgärder och förbättringsmöjligheter var revidering av 
handledningsboken Brandskydd i kulturbyggnader (Fällman & Hansing, 1997). Av de intervjuade 
uttrycker sex stycken ordagrant att just den handboken behöver aktualiseras och åter sättas i bruk, 
medans resterande instämmer att det saknas vägledning och tydliga riktlinjer, vilket återges i de båda 
citaten nedan.   

”Handboken av räddningsverket 1997 är i stort behov av revidering. Visst finns det 
mycket som fortfarande är relevant i den handboken, men det faktum att ingen har gått 
igenom den och gjort några som helst justeringar (om än små) och sedan satt en ny 
datumstämpel på den sänker ju handbokens tillförlitlighet.” – Representant från 
Kommunal räddningstjänst  

 

”Det som fattas är en accepterad vägledning. Både för KML och LSO finns det 
förarbeten som borde resultera i en handbok som förklarar och ger riktlinjer i hur man 
hanterar dessa lagöverskridande frågor när man går in i olika lagforum. 
Myndigheternas huvudmän, alltså Riksantikvarieämbetet och MSB i denna fråga, bör 
gemensamt ta fram en skrift och vägledning i det här. På så vis kommer alla berörda 
känna att den appliceras på deras arbete och först då kan vi börja nå en gemensam 
acceptans.” – Representant från Svenska kyrkan 

Det gick även att urskilja ytterligare trend i form av bristande kunskapsnivå. Ett flertal aktörer upplevde 
att kunskapsnivån om dess egna ämnesområde inte var tillräcklig hos motstående part. Med andra ord 
att myndighetsutövare som förespråkar brandskydd och ställer åtgärdskrav utifrån sin egen expertis, 
saknar kunskap kring bevarandet av kultur, och vice versa. Detta styrks ytterligare då många aktörer 
själva hävdade att de inte besitter tillräcklig kunskap kring motstående ämnesområde. Av denna 
anledning trycker samtliga på vikten av tidig samverkan och ett lösningsorienterat synsätt. Detta återges 
i citaten nedan.  

”Saknas kulturhistorisk kompetens hos räddningstjänsterna. Behöver viljan att förstå 
och vilja samråda. Ett framgångsrikt arbete med brandskydd i kulturmärkta 
kyrkobyggnader bygger på tidiga samråd och respekt för varandras kompetenser. 
Lösningar går oftast att hitta, det gäller bara att göra avvägningar.” – Representant 
från Länsstyrelsens avdelning för kulturmiljövård 

”Behöver lyfta kunskapen kring ämnet hos många aktörer. Riksantikvarieämbetet och 
kyrkan behöver mer kunskap kring brandskydd, och räddningstjänsten behöver mer 
kunskap kring bevarande av kultur och KML.” – Representant från 
Riksantikvarieämbetet 

”Det saknas någon med helhetssyn som kan utföra dessa vägningar mellan lagarna. 
Omöjligt för mig att utföra värderingen när jag inte är expert inom bägge områdena. 
Finns nog ingen som sitter på alla stolarna, men det jag hoppas på gällande vårt 
pågående ärende är att det går ända upp till MSB och Riksantikvarieämbetet, då de är 
de högsta instanserna” – Representant från Kommunal räddningstjänst 
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7 Analys	och	diskussion		
I följande kapitel analyseras litteraturstudien och statistik samt resultaten från intervjuundersökningen. 
Vidare diskuteras eventuella osäkerheter förknippade med arbetsmetoder och utförandet med 
intervjustudien.  

7.1 Analys	av	litteratur	och	statistik		
7.1.1 Översiktlig	reflektion	av	litteraturstudie	del	1	
Syftet med denna del av litteraturstudien var att undersöka litteratur kring brandsäkerheten i svenska 
kyrkor. Det finns ingen övergripande slutsats kring nivån av brandskyddet utifrån tillgänglig litteratur, 
men en slutsats man istället kan dra är att brandskyddet är varierande mellan diverse kyrkor. Precis som 
Rang (2012) samt Fällman och Hansing (1997) poängterar gäller det att ha en helhetssyn vid 
värderingen. Tack vare kyrkornas olika uppbyggnad när det gäller byggnadsmaterial och förutsättningar, 
kan man exempelvis inte dra slutsatsen att en kyrka som saknar sprinklersystem eller annan automatisk 
släckutrustning nödvändigtvis har ett dåligt brandskydd. Detta kan istället betyda att ett sprinklersystem 
vore en omotiverad installation, då kyrkan kanske är uppbyggd av obrännbart material och andra 
åtgärder är mer lämpliga för just den kyrkan.  

Källorna Brandskydd i kyrkor (Rang, 2012) och Brandskydd i kulturbyggnader (Fällman & Hansing, 
1997) diskuterar inte den generella nivån på brandskydd i kyrkor. Anledningen till att de presenteras är 
för att böckerna ingående diskuterar den problematik som kan uppstå vid brandskyddsarbete i kyrkor, 
då motstridiga lagar kolliderar. Mycket i böckerna är av högsta relevans för detta arbete. Men dessvärre 
är dessa böcker, och främst Brandskydd i kulturbyggnader, utdaterade och hänvisar till tidigare lagar 
och myndigheter.  

Blomqvist slutrapport för Göteborgs stift bidrar med mycket statistik och reflektioner om stiftets 
allmänna nivå på brandskyddet. Resultatet i den rapporten pekar på att brandskyddet är bristfälligt i 
många avseenden.  

7.1.2 Översiktlig	reflektion	av	litteraturstudie	del	2	
Efter analys av avsnitt 3.2 Regelverk råder det som väntat en stor samverkan mellan de lagar och 
förordningar som verkar för att säkerställa att säkerhetsnivån i enskilda byggnader ligger på en 
tillräckligt hög nivå för att möta de förväntningar och krav som ställs av samhället. Generellt gällande i 
alla situationer klargör Lag om skydd mot olyckor för den lägsta tolererade säkerhetsnivån för hälsa och 
miljö i samhället. På samma vis, med fokus på människan, beskriver Arbetsmiljölagen hur 
förutsättningarna för att skydda verksamheter mot brand ska appliceras och prioriteras. Mer specifikt 
och precist knyter sig sedan PBL och BBR till hur dessa nivåer uppnås genom byggnadstekniska 
lösningar.  

Med det sagt är konflikten tydlig mellan dessa skadereglerande bestämmelser och den som är skapad 
för att bevara kulturhistoriska miljöer, Kulturmiljölagen. Till skillnad från LSO erkänner 
Kulturmiljölagen i text att det finns en målkonflikt mellan regelverken och tar höjd för detta genom att 
tydligt redogöra i sista paragrafen 4 kap. 18§ hur konflikten ska hanteras i juridiska instanser. En 
kommunikation som helt uteblir i motsvarande regelverk. Förordningen om skydd mot olyckor visar 
trots detta en förståelse för det kulturhistoriska värdet både konkret och ur allmänhetsintressets 
perspektiv i nämnd paragraf 2 kap. 2§. Den förklarar då att det krävs en skriftlig redogörelsen av 
brandskyddet i byggnader där en brand skulle riskera att medföra förlust av väsentliga kulturhistoriska 
värden eller att annars skada väsentliga samhällsintressen. Det kan anses vara oförståndigt att erkänna 
ett sådant fenomen som ”väsentliga kulturhistoriska värden” utan att presentera några särskilda klausuler 
eller på andra sätt tillgodose vägledning för sådana objekt.   
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Att väga liv och hälsa mot materiella ting bidrar inte heller med en fördel för Kulturmiljölagens 
ståndpunkt. Förståelse måste innefatta att lagen appliceras på sådant som anses ovärderligt och i många 
fall omöjligt att återförsäkra. Merparten av det som Kulturmiljölagen har för avsikt att skydda är direkt 
omöjligt att återskapa samt besitter ett måttlöst affektionsvärde, både hos individen och av samhället.  

Det faktum att båda lagansvariga myndigheter, MSB för LSO och Riksantikvarieämbetet för 
Kulturmiljölagen, publicerat rättssamlingar som en slags vägledning så sent som 2014 respektive 2015 
indikerar på att branschen saknar praxis för att behandla sagd målkonflikt. Därefter följer många 
publikationer, från både myndigheter, länsstyrelser och kommuner, om hur tillsyner och eventuella 
juridiska processer till följd av dessa ska behandlas. De är tillsynes otillräckliga i dagens format och 
brister i att tydliggöra för en generell balans mellan de bägge lagarna vid utformning av brandskyddet i 
kulturmärkta kyrkor.   

7.1.3 Brandskydd	i	kulturbyggnader	(Fällman	&	Hansing,	1997)	
Resultatet visar att majoriteten av aktörerna efterfrågar en revidering av boken Brandskydd i 
kulturbyggnader (Fällman & Hansing, 1997). Då de berörda lagarna kräver en viss öppenhet för att 
kunna appliceras på rätt vis, ställs högre krav på vägledande material i mer specifika situationer. 

Vi anser att denna revidering inte kommer vara ytterst omfattande då mycket av boken fortfarande är av 
stor relevans och applicerbart på dagens arbetsmetoder. Strategierna vid brandskyddsarbete i 
kulturbyggnader och den grundläggande presentationen av både passivt- och aktivt brandskydd, hävdar 
vi är oförändrat sedan boken gavs ut. Vad som däremot kräver revidering för att boken återigen ska få 
slagkraft är kapitel 3 Lagstiftning och myndigheter samt kapitel 6 Planering och organisation av 
brandskyddet, något som idag går under den mer genomarbetade termen SBA.  

Representant från Svenska kyrkan hävdar under intervjun att det är viktigt att just myndigheternas 
huvudmän, alltså Riksantikvarieämbetet och MSB i denna fråga, tar fram en vägledning tillsammans. 
Vilket är en uppfattning vi delar, då det är viktigt att alla berörda aktörer känner att det är dess egna 
högsta instans som står bakom handledningen, för att på så vis kunna nå en gemensam acceptans. 

Vid intervjun MSB förklarar representanten att det i dagsläget inte pågår något arbete med att revidera 
publikationen från räddningsverket. Vidare ställer sig representanten frågande till om en sådan 
revidering skulle vara nödvändig, eller om man snarare bör komplettera och revidera kapitlet för 
kulturbyggnader i tillsynshandboken.  

Skulle man jämföra en revidering av Brandskydd i kulturbyggnader och en uppdatering av 
tillsynshandboken, tror vi att det inte spelar någon större roll ur räddningstjänstens perspektiv. Men som 
tidigare nämnt är det fler aktörer än dem som blir inblandade i dessa ärenden, och ur ett större perspektiv 
anser vi att revidering av Brandskydd i kulturbyggnader vore mer lämpligt.  

7.1.4 Statistik	
Det som tydligast kan ge en uppfattning om den generella nivån på brandsäkerheten är statistik som 
Kyrkans försäkring och Bengt Blomqvist samlat in. Man kan även dra vissa slutsatser kring kyrkans 
riskbild genom insatsstatistiken från IDA.  

En stor skillnad mellan Kyrkans försäkring- och Blomqvists statistik är huruvida kyrkan är försedd med 
brandlarm. I Kyrkans försäkrings statistik är 93 % av kyrkorna försedda med brandlarm medans endast 
55 % i Blomqvists. Det finns ett flertal anledningar som kan bidra till att statistiken skiljer sig så pass 
mycket. En orsak kan vara skillnader i målgruppen vars statistiken grundar sig på. Blomqvist har under 
flera år genomfört inventeringar på alla olika storlekar av kyrkor i Göteborgs stift, medan kyrkans 
försäkring har riktat in sig på de 120 församlingar som har högst försäkringsvärde, vilket följaktligen är 
stora kyrkor. Under intervjuerna har ett majoriteten av aktörerna haft uppfattningen att brandskyddet i 
små församlingar generellt sett är sämre än hos de i stora församlingar, vilket då kan förklara varför så 
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mycket färre har brandlarm i Blomqvist statistik. Dessutom är Blomqvist inventeringar utförda cirka tio 
år tidigare än Kyrkans försäkrings utskick av enkäten. Under dessa tio år kan mycket ha förändrats då 
kyrkorna har möjligheten att söka kyrkoantikvarisk ersättning för att exempelvis installera brandlarm.  

Blomqvist presenterar även brister i det systematiska brandskyddsarbetet i sin slutrapport. Huruvida 
församlingarna arbetar med inventering, dokumentering och kontrollering av brandskyddet framgår inte 
i Kyrkans försäkrings statistik. Däremot bekräftas Blomqvist uppfattning gällande avsaknad av 
teoretisk- och praktisk brandskyddsutbildning.  

7.2 Analys	intervjustudie			
I följande avsnitt presenteras analys av det erhållna intervjumaterialet. Analysen grundas i författarnas 
egna bedömningar av intervjustudiens resultat utifrån den fördjupning som skapats i ämnet under 
arbetets gång.  

Efter att ha genomfört alla intervjuer och analyserat materialet är det främst två saker som är frekvent 
återkommande från samtliga aktörer; Tidig samverkan mellan relevanta aktörer samt revidering av en 
vägledande handbok efterfrågas. 

Då det diskuterats brister och förbättringsmöjligheter har många tryckt på vikten av tidig samverkan 
mellan aktörer av rätt kompetensområde. Naturligt undrar man då var denna samverkan brister, då alla 
tycker att det är nyckeln till ett framgångsrikt resultat. Detta är en fråga som högst troligt har ett 
mångbottnat svar. Troliga orsaker kan vara, avsaknaden av erfarenhet, ekonomiska förutsättningar, 
otydlig ansvarsfördelning. 

En orsak kan vara avsaknaden av erfarenhet från liknande arbete. Räddningstjänstens utför ett stort antal 
tillsyner per år, på en mängd olika verksamheter med diverse specifika risker. Erfarenhet från tillsyner 
på kyrkor är nog inte ovanligt inom räddningstjänsterna, men erfarenhet från tidigare ärenden som leder 
till målkonflikter och vägning av LSO och KML tillhör bevisligen ovanligheten. Att de då inte vet när 
ett samråd bör inledas och med vilka, kan anses förståeligt. Dessutom kan det vara svårt att veta vem 
som ansvarar för att ett samråd inleds. Detta ansvar bär i första hand fastighetsägaren, dvs Svenska 
Kyrkan. Även här spelar erfarenhet stor roll. Kyrkoherden, som i många fall är fastighetsägare för 
församlingen, besitter väldigt sällan kunskap om tillsynsarbetet och LSO, än mindre om målkonflikter 
mellan LSO och KML.  

Det bör då rimligtvis finnas underlag för hur dessa konflikter utspelar sig, riktade mot fastighetsägare. 
Resultatet visar att många upplever att det finns en negativ norm kring mottagande av föreläggande hos 
fastighetsägare, trots att ett föreläggande ger dem fler gynnsamma juridiska förutsättningar än endast en 
tjänsteanteckning. Med vetskap om att MSB jobbar hårt för att applicera en striktare arbetsmetod där 
föreläggande ges i större utsträckning bör det rimligtvis publiceras tydlig vägledning för de aktörer som 
tar emot ett föreläggande. En sådan vägledning bör innehålla en förklaring kring vad föreläggandet 
innebär och vilka rättigheter fastighetsägaren besitter. Vidare bör det finnas en arbetsgång innehållande 
relevanta aktörer att kontakta i diverse olika instanser av konflikten. Rimligtvis bör en antikvarie 
kontaktas i samband med länsstyrelsens notifikation om föreläggande, för att på så vis kunna medverka 
vid återkoppling med räddningstjänst. Bättre att två sakkunniga gemensamt diskuterar det enskilda fallet 
än att räddningstjänsten enbart för diskussion med fastighetsägaren.  

Detta väcker naturligt en ekonomisk följdfråga, vem ska betala för kulturell sakkunnighet i ett så pass 
tidigt skede? Det faller trots allt på fastighetsägaren som i många fall har andra ekonomiska 
prioriteringar eller direkta svårigheter. Ett förslag är således att nyttja kyrkoantikvarisk ersättning för 
beställning av en antikvarisk konsult eller motsvarande. Det finns idag punkter i Svenska kyrkans 
författning om vilka åtgärder som är berättigade kyrkoantikvarisk ersättning (Svenska Kyrkan, 2013). 
Vårt intryck är dock att dessa möjligheter inte nyttjas av fastighetsägarna, något som kan åtgärdas med 
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en publikation från förslagsvis Riksantikvarieämbetet eller självaste Svenska kyrkan som redogör 
rekommenderad arbetsgång efter lagt föreläggande. 

En aktör som helt åsidosätts i dessa sammanhang är kyrkans försäkring. Kyrkans försäkring ingår i 
Riksantikvarieämbetets samverkningsgrupp med en rad olika experter. Men utöver detta visar resultatet 
att deras expertis sällan används på daglig basis, och ännu mindre vid tillfället av en konflikt. Inom ett 
område med påtagliga svårigheter i vägningen av lagar och regelverk tycker vi att det är konstigt att de 
enda hårda värdena, nämligen statistik, inte nyttjas i större utsträckning. Drygt 70% av alla kyrkor är 
kunder hos Kyrkans försäkring och de besitter på så vis stor kunskap och kompetens inom området. Det 
borde således finnas en mer genomarbetad rutin i nyttjandet av denna data även utanför 
samverkningsgruppen, om så anses nödvändigt.  

7.3 Utförandet	
Följande avsnitt har för avsikt att redovisa och belysa tankegångar och bakgrunder till en del av de beslut 
och resonemang som fördes vid utförandet av arbetet. Vid diskussionen av utförandet uppmärksammas 
osäkerheter som kan påverka resultatet och därmed slutsatsen i arbetet.  

Främst anmärkningsvärt är tillvägagångssättet för insamling av de material varpå resultatet är baserat. 
Intervjustudien var ur många aspekter det mest effektiva sättet att samla in data. Samtidigt ger denna 
metod den mest relevanta och uppdaterade versionen av aktuell arbetsmetodik och branschpraxis. 
Metoden i fråga är dock inte utan brister. För att kunna ställa relevanta frågor till varje aktör 
skräddarsyddes samtliga intervjuförberedande formulär som gick ut till aktörerna innan mötet. Detta 
genererade mer relevant data och tydligare information, samtidigt som icke-sägande eller direkt 
irrelevanta frågor ur synvinkel från aktörens uppdrag i fråga undveks. Följden av detta kan dock visa på 
en ojämn viktläggning vid olika frågor. Resultatet bygger stundtals på tydliga svar från en aktör på en 
fråga som inte ställdes på exakt samma vis till en annan. Detta, i kombination med att möjligheten till 
följdfrågor i en semistrukturerad intervjuteknik, kan ha orsakat att frågor tolkades olika. Det finns 
således en osäkerhet i att svaren riskerar att vara annorlunda än om alla aktörer givits samma 
intervjuformulär. Bedömningen är dock att intervjuerna genererade ett mer korrekt svar om verkligheten 
än om annorlunda intervjuteknik hade använts. Sagda formulär granskades även av handledare som 
tredje part innan utskick för att avgöra dess relevans och därmed öka validiteten i undersökningen.  

Vidare finns det en variation i hur intervjuerna genomfördes som i sin tur kan leda till avvikelser i 
aktörernas förhållningssätt till studien. Majoriteten av intervjuerna genomfördes digitalt, men det 
förekom även ett fåtal fysiska möten samt intervju över telefon. Möjligheten att kunna läsa rummet och 
ta in varandras uttryck utöver verbal kommunikation är viktigt för båda parterna. Intrycket är att det blir 
en mer lättsam och tillförlitlig stämning vid fysiska möten, vilket i sin tur kan generera mer ärliga och 
öppensinnade svar. Vid intervjuer över telefon där parterna inte kan se varandra tenderade intervjun att 
endast utgöras av frågor följt av konkreta svar. I dessa fall uteblir eventuella sidospår och aktuella 
anekdoter, som ofta kan vara väldigt innehållsrikt på viktig information.  

För att vidare öka reliabiliteten i resultatet tillämpades återkoppling som arbetsmetod i intervjustudien. 
Detta innebär att intervjuprotokollen delades med aktören efter renskrivning för att säkerställa att 
parterna har förstått varandra och att bilden av eventuella problem och lösningar uppfattas på samma 
vis mellan avsändare och mottagare.  

Intervjustudien utgörs av sakkunniga individer snarare än slumpmässigt utvalda aktörer ur en 
population. Syftet var att detta skulle resultera i ett mer givande och djupgående resultat än om 
urvalsprocessen gick till på annat vis. Vid val av aktörsrepresentanter prioriterades även geografisk 
spridning samt en blandning av män och kvinnor i olika åldrar. Följderna av denna urvalsprocess är att 
ett fåtal handplockade individer talar för hela branschen gällande beskriven problematik. Vi anser att de 
positiva konsekvenserna av sakkunnighet kompenserar för avsaknaden av slumpmässigt urval och att 
arbetets resultat i slutändan har gynnats av den handplockade urvalsprocessen.  
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Därefter bör urvalet av aktörer analyserats ur en bredare synvinkel än individuell kompetens. Är alla 
aktörer i fråga relevanta och saknas det eventuellt några som hade givit resultatet en annorlunda utgång? 
Författarnas sakkunnighet inom beskriven problematik har som väntat ökat markant sedan starten på 
arbetet, vid tillfället då majoriteten av aktörerna kontaktades. Diskussionen kring om fler aktörer bör 
kontaktas har varit ständigt närvarande under arbetes gång. Uppfattningen är att det inte finns några 
övriga aktörer som hade bidragit med information som skulle komma att ändra resultatet, om ens ge 
någon ny relevant information i fråga. Det finns många andra aktörer som arbetar med frågan som varit 
kontaktade under arbetes gång men som i slutändan sållats bort. Den slutgiltiga bedömningen är således 
att samtliga aktörer med relevant insyn i beskriven problematik ingår i arbetet och ingen övrig expertis 
för att öka arbetets reliabilitet saknas.  

En begränsande faktor under intervjustudien var tillgänglig tid för arbetet. Intervjuerna krävde en viss 
omfattning och detaljnivå för att vara informativt givande. Följden av detta är att varje enskild intervju 
krävde mycket för-/efterarbete, vilket begränsade antalet genomförbara intervjuer inom tidsramen för 
studien. Trots detta anser författarna att tidsbegränsningen inte har påverkat resultatets utfall och att fler 
intervjuer hade ökat arbetets validitet men inte förändrat dess slutsats.  

I tidigt stadie av arbetet diskuterades även ett utskicka av enkäter till Svenska Kyrkan i rollen som 
fastighetsägare och nyttjanderättshavare för att ge svar, om möjligt indikationer, på hur det generella 
brandskyddet i svenska kyrkor är idag. Detta såg vi stora brister i och svårigheter med att genomföra. 
Till en början fanns det sparsam klarhet i vart en sådan enkät ska skickas för att nå ut till personer med 
rätt kunskap. Därefter var det tal om hur enkäten skulle utformas för att ge de svar som annars inte går 
att läsa sig till inom ramen för litteraturstudien. Alternativa datainsamlingsmetoder undersöktes och 
resulterade i en kompensation i två delar. Efter kontakt med Kyrkans försäkring framkom det att en 
likdanande enkät nyligen hade lämnats till de 120 församlingar som hos Kyrkans försäkring innehar det 
största försäkringsvärdet. Enkäten var framtagen i samarbete med Briab med syfte att ge Kyrkans 
försäkring bättre underlag angående de risker och riskbarriärer som finns inom bolagets försäkrade 
objekt. Statistiken, om än avsedd för de mer förmögna församlingarna, kom att användas som riktlinje 
för hur bra brandskyddet var i väl omhändertagna kyrkor. Senare i arbetet kom vi även i kontakt med 
Bengt Blomqvist på Pharus AB som, med stor geografisk spridning, genomfört närmare 500 
besiktningar i svenska kyrkor. Hans rapporter ansågs agera som gediget komplement till litteraturstudien 
och kyrkans försäkrings enkät för att kartlägga det generella brandskyddet i svenska kulturmärkta 
kyrkor.  

7.4 Revidering	av	LSO	
Vid genomförande av litteraturstudien del 2 utgick författarna efter dagens lagar och regelverk. 
Nämnvärt är att det pågår en revidering av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor som planerar vinna 
laga kraft den 1 januari 2021.  Resonemanget att utgå och analysera kring dagens gällande regelverk 
fördes med handledare varvid det klargjordes att det vore svårt att genomföra litteraturstudien på annat 
vis. Med det sagt bör det nämnas att vi är medvetna om de kommande förändringarna och vill klargöra 
att en parallell arbetsprocess har utövats under höstens gång. En process för att ständigt hålla oss 
uppdaterade om nämnda förändringar skulle komma att underminera arbetets slutsatser. 

Efter att lagen träder ikraft råder en naturlig fördröjning av föreskrifterna. Vilket är ytterligare ett 
argument till varför detta arbete inte kunnat ta hänsyn till kommande förhållningsregler, 
ansvarsfördelning och arbetsmetoder. Spekulationer kring eventuella förändringar i lagen och följder av 
detta har därför inte beaktats i detta arbete.  
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8 Slutsats	
Studien redovisar genom statistik och resultat att det generellt finns brister i brandskyddet. Det framgår 
att det finns svårigheter med att uppnå ett skäligt brandskydd utan att förvanska kulturvärdet, varvid 
systematiskt brandskyddsarbete är en kompletterande åtgärd som kan appliceras i större utsträckning. 

Vidare visar studien att det råder en konflikt mellan kulturellt bevarande och brandsäkerhet, där den 
främsta målkonflikten finns mellan Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt Kulturmiljölag 
(1988:950). Den visar även att sagd målkonflikt leder till stora svårigheter vid brandskyddsarbete i 
kulturskyddade kyrkor från flera aktörers perspektiv. Påföljden av målkonflikten pressar aktörer till en 
vägning mellan bevarande och brandsäkerhet, vilket anses problematiskt då det idag råder en brist på 
vägledande material.  

Studiens resultat visar att avsaknaden av vägledning och riktlinjer är ett stort problem. I detta avseende 
finns en stor efterfrågan att handboken Brandskydd i kulturbyggnader revideras. Studiens resultat visar 
även vikten av att materialet kommer från myndigheternas huvudmän, för att därigenom nå en 
gemensam acceptans hos samtliga aktörer.   

Sammantaget har det visats att det finns brister i samverkan mellan olika aktörer vid brandskyddsarbete 
i kulturskyddade kyrkor. Det framgår dock att samtliga aktörer ställer sig positivt till tidig samverkan 
och anser att det är en vital del för ett framgångsrikt arbete.  
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10 Bilagor		
10.1 	Bilaga	A	–	Kyrkans	försäkring	enkät	och	svar		
  

1. Har kyrkan ett inbrottslarm?    
• Ja med åtgärder från vaktbolag  
• Ja utan åtgärder från vaktbolag  
• Nej   
• Inget svar   

  
2. Har kyrkan ett automatiskt brandlarm?   

• Ja, delvis detektion med vidarekoppling till räddningstjänst    
• Ja, heltäckande detektion med vidarekoppling till räddningstjänst    
• Ja, kopplat till inbrottslarm    
• Nej  
• Inget svar  

  
3. Har kyrkan ett eller flera automatiska släcksystem? Observera att flera alternativ kan kryssas 
i.  

• Torrörsystem i vind och torn (trycksätts av räddningstjänsten);  
• Torrörsystem i vind och torn (trycksätts av räddningstjänsten);Gassläcksystem i enskilt 
rum/enskilda rum;Sprinklerskyddad orgel;Trycksatt sprinklersystem i vind och torn;  
• Torrörsystem i vind och torn (trycksätts av 
räddningstjänsten);Trycksatt sprinklersystem i vind och torn;  
• Trycksatt sprinklersystem i vind och torn;  
• Inget svar   

  
4. Vilken släckutrustning för manuella släckinsatser finns i kyrkan? (Observera att du kan välja 
mer än ett alternativ)  

• Handbrandsläckare  
• Handbrandsläckare & brandfilt  
• Handbrandsläckare & slangbrandpost   
• Handbrandsläckare & slangbrandpost & Brandfilt  
• Inget svar   

  
5. Har personalen fått utbildning i praktisk brandsläckning de senaste 3 åren?    

• Ja  
• Nej   
• Vet ej  
• Inget svar  

  
6. Har personalen fått teoretisk brandskyddsutbildning de senaste 3 åren?    

• Ja  
• Nej  
• Vet ej  
• Inget svar  

  
7. Hur sker uppvärmning av kyrkan?  

- Direktverkande el  
- Fjärrvärme   
- Värmepump eller värmepanna med olja/gas/pellets e.d.  
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8. Är kyrkan utrustad med åskledare?    

• Ja  
• Nej  
• Inget svar  

  
9. Hur ofta nyttjas kyrkan för olika ändamål?  

• Dagligen  
• Varje vecka  
• Nån gång per månad   
• Mer sällan än så  
• Inget svar  

  
10. Är kyrkan olåst och öppen för allmänheten även när det inte finns personal närvarande?   

• Ja  
• Nej  
• Inget svar  

  
11. Finns utrymmen för matlagning med spis, ugn eller liknande utrustning i kyrkobyggnaden? 
Endast mikrovågsugn räknas inte.  

• Ja  
• Nej   
• Inget svar  

  
12. Förvaras brandfarlig vätska i kyrkan?    

• Ja, ej i brandsäkrat skåp  
• Ja, i brandsäkrat skåp   
• Nej  
• Inget svar  

  
13. Finns stoppade möbler/stoppade sittdynor i kyrkbänkar?    

• Ja  
• Nej  
• Inget svar  

  
14. Hur hanteras ljusstumpar när levande ljus byts ut?  

• Slängs i avsedd plåthink med plåtlock  
• Slängs i vanliga sopor   
• Inget svar   

  
15. Har ni någon dialog med den lokala räddningstjänsten om deras insatsmöjligheter vid en 
eventuell brand i kyrkan?    

• Endast kontakt  
• Ingen dialog  
• Regelbunden dialog  
• Inget svar   
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86%

8%
6%

1. Har kyrkan ett inbrottslarm?

Ja, med åtgärd från vaktbolag

Ja, utan åtgärd från vaktbolag

Nej

6%

74%

13%

7%

2. Har kyrkan ett automatiskt brandlarm?

Ja, delvis detektion med
vidarekoppling till
räddningstjänst

Ja, heltäckande detektion
med vidarekoppling till
räddningstjänst

Ja, kopplat till inbrottslarm

Nej

27%

3%

2%68%

3. Har kyrkan ett eller flera automatiska släcksystem? 
Observera att flera alternativ kan kryssas i

Torrörsystem i vind och torn

Trycksatt sprinklersystem i vind
och torn

Torrörsystem samt trycksatt
sprinklersystem i vind och torn

Saknar automatiskt släcksystem
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7%

68%

24%

1%

4. Vilken släckutrustning för manuella 
släckinsatser finns i kyrkan?

Handbrandsläckare

Handbrandsläckare och
brandfilt

Handbrandsläckare;Slangbra
ndpost;Brandfilt;

Handbrandsläckare;Slangbra
ndpost;

48%

42%

10%

5. Har personalen fått utbildning i praktisk 
brandsläckning de senaste 3 åren?

Ja

Nej

Vet ej

52%
37%

11%

6. Har personalen fått teoretisk 
brandskyddsutbildning de senaste 3 åren?

Ja

Nej

Vet inte
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16%

65%

13%

6%

7. Hur sker uppvärmning av kyrkan?

Direktverkande el

Fjärrvärme

Värmepump eller
värmepanna med
olja/gas/pellets e.d.

Vet inte

94%

6%

8. Är kyrkan utrustad med åskledare?

Ja

Nej

49%

44%

5%

2%

9. Hur ofta nyttjas kyrkan för olika ändamål?

Dagligen

Varje vecka

Någon gång per månad

Mer sällan
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50%
49%

1%

10. Är kyrkan olåst och öppen för allmänheten 
även när det inte finns personal närvarande?

Ja

Nej

Vet inte

27%

73%

11. Finns utrymmen för matlagning med spis, ugn 
eller liknande utrustning i kyrkobyggnaden? 

Endast mikrovågsugn räknas inte

Ja

Nej

11%

7%

81%

1%

12. Förvaras brandfarlig vätska i kyrkan?

Ja, ej i brandsäkra skåp

Ja, i brandsäkra skåp

Nej

Vet ej
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75%
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13. Finns stoppade möbler/stoppade sittdynor i 
kyrkbänkar?

Ja

Nej

76%

19%

5%

14. Hur hanteras ljusstumpar när levande ljus 
byts ut?

Slängs i avsedd plåthink med
plåtlock

Slängs i vanliga sopor

Vet ej

80%

8%

12%

15. Har ni någon dialog med den lokala 
räddningstjänsten om deras insatsmöjligheter vid 

en eventuell brand i kyrkan?

Endast kontakt

Ingen dialog

Regelbunden dialog
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10.2 	Bilaga	B	–	Intervjuprotokoll		
10.2.1 Intervjuprotokoll	-	Brandkonsult	A	
Information om intervjun 
Företag/Myndighet: Brand & Riskanalys Datum: 2020-11-02 Tid: 11.00 

Intervjuarens namn: 
Håkan Sanglén 
Carl-Johan Sjöstrand 

Intervjuarens titel: 
Brandingenjör, 
Civilingenjör Riskhantering 

Antecknare: Rasmus Sandgren 

Leder intervjun: Simon Andersson 

 

Frågor att ställa till intervjuaren 

Fråga 1: Vad anser ni är den generella nivån på brandskyddet i svenska kyrkor? 

Anteckningar: Håkan: Min bild är kanske inte alldeles representativ, jag blir ju oftast inblandad när 
det är något som inte lirar. Är man sedan ute i en kyrka utanför tjänst är man kanske 
inte lika uppmärksam. Jag är helt klart färgad av det, och baserat på det måste jag säga 
att brandskyddet i kyrkor generellt inte är bra. Men ska jag dra slutsatser ur ett större 
perspektiv så är det min bild att stora kyrkor, med större ekonomi, har ett bättre 
brandskydd än små.  
 
Carl-Johan: Jag stämmer in. Det är ganska högt och lågt, varierande helt enkelt. Min 
bild är att skyddet i stora kyrkor, framförallt personsäkerhetsmässigt, är bra. Svårt att 
säga en generell nivå. Används inte kyrkan särskilt mycket kan jag har jag full 
förståelse för att brandskyddet med avseende på personsäkerheten inte står högt i 
prioriteringen.  

 

Fråga 2: Vilka svårigheter finns det vid arbete med kulturmärkta kyrkor? 

Anteckningar: Håkan: Det är just det där att man inte får förvanska och att saker alltid ska se ut 
som de har gjort. Då hamnar man i en avvägning mellan LSO och KML. I min 
värld så krävs det att en verksamhet måste kunna bedrivas som tänkt för att det ska 
finnas en vilja och behov av att sköta underhåll. Detta går alltså hand i hand. Kan 
kyrkan nyttjas som verksamheten behagar leder detta till att underhåll och vård av 
byggnaden blir mer motiverande. Tar man bort, eller begränsar verksamheten, 
kommer även brandskyddet att försämras över tid.  

Carl-Johan: En svårighet är den pedagogisk utmaningen. Jag arbetar i rollen som 
brandkonsult med fokus på personsäkerheten och kommunicerar med 
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fastighetsägaren som har fokus på bevarande av kyrkan. Det kan lätt bli en stor 
intressekonflikt. Man är ju bakbunden i vad man får och inte får göra i kulturmärka 
kyrkor.  

 

Fråga 3: Hur resonerar ni kring personsäkerhet respektive egendomsskydd vid arbete 
med brandskydd i kulturmärkta kyrkor? 

Anteckningar: Carl-Johan: Personsäkerheten väger tyngst och av ren erfarenhet så är det ju det 
man fokuserar på i alla andra byggnader.  Min erfarenhet är att egendomsskyddet 
ligger lite mer efter än vad det nödvändigtvis borde göra. Det finns ju ovärderliga 
kulturskatter i kyrkor som vi på något sätt inte har för erfarenhet att titta på.  

Håkan: Personsäkerhetsmässigt fångas det upp av samhällets system. Man går ut 
och gör tillsyner inför en skolavslutning eller ett annat stort event, och då fångas 
eventuella brister upp med avseende på personssäkerheten. Den rutinen, eller 
skyddsnätet, finns inte riktigt för egendomsskyddet.  

 

Fråga 4: I vilket skede är er roll inblandad i dessa frågor? 

Anteckningar: Håkan: Verksamheten har ett önskemål, ofta efter en kommentar från en 
tillsynsmyndighet. Det handlar ofta om personantal och att detta har begränsats 
med hänvisning till LSO. Då kopplas vi in för att se över eventuella lösningar på 
det. Detta kommer då in via församlingarna, svenska kyrkan. Det svåra med LSO 
är ju att man talar om skäligt brandskydd. Av denna anledning är det viktigt att vi 
bollar detta med räddningstjänsten innan vi återkopplar till kunden, så att vi helt 
enkelt är överens om att de åtgärderna som vi rekommenderar till församlingen 
faktiskt resulterar i ett skäligt brandskydd.   
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Fråga 5: Vilka andra aktörer samarbetar/motarbetar ni i dessa utredningar?  

Anteckningar: Håkan: Svenska kyrkan är som sagt ofta beställaren. Sedan samarbetar vi med 
räddningstjänsten.  

I ett större projekt, en ombyggnad, har jag vid ett tillfälle samarbetat med en 
antikvarie som var inkopplad i projektgruppen. Detta var verkligen kanon, något 
som man borde ha med mycket oftare! Det gör arbetet mycket mer tydligt och 
pedagogiskt vilket enklare möjliggör kompromisser.  

 
Följdfråga: 

 
Varför arbetar man inte mer med denna sorts samarbete? 

Anteckningar: Håkan: Just detta projekt var planerat långt i förväg, vilket betyder att en 
projektgrupp har hunnit tillsätta alla relevanta discipliner, då även sakkunnighet 
inom kulturbevarande. Det är ofta för korta tidshorisonter efter tillsyner och dessa 
kopplas då inte in. Dessutom är det dyrt och det är trots allt kyrkan som 
fastighetsägare som måste betala för expertisen.   

 

Fråga 6: Hur införstådda är ni i de olika lagarna LSO och KML? 

Anteckningar: Håkan: LSO arbetar vi mycket med och den är trots allt ganska allmänt hållen och 
inte särskilt detaljstyrd. Gällande kulturminne tror jag att vår del av branschen är 
rätt dåligt insatt. 

Carl-Johan: Det tror jag också. Sen ska jag inte säga att jag är djupt införstådd i 
KML, men även den är ju väldigt generellt hållen och ger utrymme för 
bedömningar. Det absolut svåraste med detta är ju vilken lag som väger tyngst, 
vilken lagstiftning står högst? Är ett människoliv mindre viktigt än en kyrkovägg? 
Vem vill ställa sig bakom ett sådant beslut egentligen? Och om så är fallet, vart går 
då gränsen. 50 människoliv? Det behövs tydliga riktlinjer för att slippa göra den 
sortens bedömning.  

 

Fråga 7: Finns där andra lagar som ni förhåller er till?  

Anteckningar: Carl-Johan: Det är klart att man inte kan tillämpa BBR rakt av, men LSO har ändå 
en jämförelsegrund i BBR. Det är därför vi pratar om avstånd och bredd på 
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utrymningsdörrar etc. Det svarar trots allt på frågan om vad som är en acceptabel 
skyddsnivå i byggnader. Det måste ju gå att väga som ett skäligt brandskydd.  

Håkan: I övrigt är det inte mycket som vi förhåller oss till rent rutinmässigt. Det är 
LSO och BBR mot KML. Och även om BBR inte kan appliceras retroaktivt så 
finns det trots allt ingen i samhället, verken på lokal myndighetsnivå eller politisk 
nivå, som säger att det är okej att folk omkommer i gamla byggnader men inte i 
nya. Man måste se det ur ett större perspektiv!  

 

Fråga 8: Anser ni att det saknas något, alternativt finns problem, i dagens regler och lagar 
kring ämnet?   

Anteckningar: Håkan: Det fattas tydliga riktlinjer för hur allt skall samordnas när lagstiftningarna 
väl kolliderar. Det går uppenbarligen att genomföra. Men det måste vara tydligt 
vem som bör vara involverad och vem som har för ansvar att samla all expertis.  

Fattas det något i regelverken? Nej, de måste trots allt vara väldigt övergripande 
och inte alls detaljinriktade för att de ska kunna appliceras på rätt vis. Men det 
fattas kanske en litteratur kring hur arbetsgången i dessa frågor bör se ut. Det bör 
finnas en publikation från myndigheterna, i detta fall Riksantikvarieämbetet och 
MSB som redogör för hur lagarna skall behandlas och hur arbetsgången bör se ut, 
så att korrekt aktör kommer in i rätt skede. Detta är inte bara för kvalitén skull utan 
också en trygghet för alla inblandade, inte minst kyrkan tror jag.  
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10.2.2 	Intervjuprotokoll	-	Brandkonsult	B	
Information om intervjun 

Företag/Myndighet: Brandskyddslaget Datum: 2020-11-05 Tid: 08:30 

Intervjuarens namn: Staffan Bengtson 
Intervjuarens titel: Senior Brandskyddskonsult 

Leder intervjun: Rasmus Sandgren 

Antecknare: Simon Andersson 

 

Frågor att ställa till intervjuaren 

Fråga 1:  Vad anser ni är den generella nivån på brandskyddet i svenska kyrkor?  

Anteckningar: När det gäller utrymning finns det inga som helst problem. Däremot är det inte så bra 
gällande egendomsskydd. Det brinner i ett antal kyrkor varje år, och då gäller det att 
skydda kyrkan och alla föremål. Brandskyddslaget arbetar just nu med storkyrkan i 
Stockholm och hjälper dem med restvärdes-räddningsplaner.  
Staffan anser att risken är mindre i kyrkor i jämförelse med andra samlingslokaler. 
Exempelvis lider krogar en högre risk gällande personsäkerheten.  

 

Fråga 2: Vilka svårigheter finns vid arbete med kulturmärkta kyrkor?  

Anteckningar: Det svåra är att få in brandskyddet så att det inte syns. Gäller att vara kreativ med 
sina lösningar så man inte förvanskar utseendet. Exempelvis får man lösa problem 
med skyltning och vägledande markering utan att skruva fast något, och istället 
använda sig av batteristolpar osv.  

Även svårigheter med fria bredder, slagriktning och beslagning. Kraven på dessa 
mått är lite hugget ur fria luften. Här finns det problem när brandförsvar är väldigt 
bundna vid dessa siffrorna. Det gäller då att arbeta med analytisk dimensionering 
för att lösa dessa problem i kulturbyggnader.   

 

Fråga 3: Hur resonerar ni kring personsäkerhet respektive egendomsskydd vid 
arbete med brandskydd i kyrkor?  

Anteckningar: Många tror att man får ett bra egendomsskydd om man följer BBR. Men här 
försöker Staffan förklara för fastighetsägaren att det inte alls är säkert att så är 
fallet. Staffan försöker även övertyga att brandskyddet är viktigt i detta avseende 
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med tanke på branden i Notre-dame och det faktum att två kyrkor brinner per år. 
Han poängterar även att det är en viktig egenambition som måste finnas från 
kyrkorna.  

Han tror att det skiljer sig mycket mellan olika firmor, men även bland olika 
brandkonsulter, hur pass mycket man driver frågor om egendomsskydd. Det händer 
att kunder vänder sig till andra konsulter som inte är lika drivande i frågan om 
egendomsskydd, just för att det kan gynna kunden ekonomiskt.  

 

Fråga 4: I vilket skede är er roll inblandad i dessa frågor?  

Anteckningar: Väldigt olika. Ibland blir de kontaktade direkt av kyrkor som är oroliga att dess 
brandskydd är bristfälligt. Medans i andra fall blir de inblandade när det råder en 
tvist mellan kyrkan och räddningstjänsten. Det händer även att det är Staffan själv 
som kontaktar kyrkan, i de fall han anser att brandskyddet inte ser så bra ut.  

Så det är en blandning av tillsynsfall, att fastigheten hör av sig, och att dem själva 
hör av sig.  

 

Fråga 5: Vilka andra aktörer samarbetar/motarbetar ni med i dessa utredningar?  

Anteckningar: Räddningstjänsten, jurister, kyrkan, länsstyrelsen, antikvariska aktörer 
 

Fråga 6: Vilka lagar och regler är det ni har att förhålla er till i dessa arbeten?   

Anteckningar:  LSO, KML, AFS, BBR 
 

Fråga 7: Har ni stött på problem vid vägning av bevaring av kultur och brandskydd?   

Anteckningar: Ja det har vi. Främst vid deras brandtekniska lösningar, slagriktning osv. Mycket 
av det har vi redan pratat om, mycket går att räkna hem med analytisk 
dimensionering.   
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Fråga 8: Anser ni att det saknas något, alternativt finns problem, i dagens regler och lagar 
kring ämnet? Syftar främst på LSO och kulturmiljölagen   

Anteckningar: Räddningstjänsten är så bundna av dagens regler, i vissa fall använder de till och 
med BBR som motiv. LSO säger väldigt lite om egendomsskydd. Handboken av 
räddningsverket 1997 behöver revideras.  
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10.2.3 	Intervjuprotokoll	-	Försäkringsbolag			
Information om intervjun 

Företag/Myndighet: Kyrkans försäkring AB Datum: 2020-10-16 Tid: 08:15 

Intervjuarens namn: Anders Engström & Joakim Lindqvist 
Intervjuarens 
avdelning: Risk och skadeförebyggande 

Antecknare: Simon Andersson 

Leder intervjun: Rasmus Sandgren 

 

Generell inledning 
Tid i branschen  

 Anders har arbetat på kyrkans försäkring sedan 2016, innan dess har han varit på länsförsäkringar i 
Västerås i 10 år.  

Joakim är ny i försäkringsbranschen. Har tidigare arbetat ca 20 år på räddningstjänsten.  

Arbetsuppgifter  

Anders ansvarar för villkorsfrågor samt frågor och diskussioner som berör skador och 
skadeförebyggande arbete.  

Joakim arbetar som riskingenjör. Utvecklar bland annat en metod för riskbesiktningar, och jobbar med 
värdering av kyrkobyggnader på projektnivå.  

 

Frågor att ställa till intervjuaren 

Fråga 1: Vad anser ni är den generella nivån på brandskyddet i svenska kyrkor? 

Anteckningar: Beror på. Större kyrkor och domkyrkor har generellt ett större medvetande tänk. 
Här finns ofta mer pengar och utrymme för brandtekniska lösningar som, sprinkler 
och detektionssystem. Vad det gäller mindre kyrkor finns det brister.  

Den generella uppfattningen är ändå att nivån är medelgod, men risktänket kan 
vara sådär. Det är inte ovanligt att kyrkor kan ha köpt in bra teknisk utrustning från 
början, som sprinkler, men att det uppföljande arbetet med underhåll och service 
fallerar och blir ofta omodernt. 

Svårt med kyrkorum, man får inte göra vad man vill, saker får inte synas osv, 
andra aktörer kommer in i bilden, länsstyrelsen. Borde lägga mer krut på det 
organisatoriska. Historiskt sett brinner en kyrka om året, vilket inte är så stor risk. 
Bör jobba mer med riskbedömning och mer på den nationella nivån med 
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stiftingenjörerna. Jobba både med tekniska och organisatoriska lösningar. En form 
av ”guide” för stiften bör arbetas fram.  

Man jobbar mycket med hur man ska släcka en brand, ibland bättre att låta det 
brinna av istället för att pumpa in massa vatten vid valven, bör undersökas vidare. 
Andra släckmedel kan möjligtvis vara mer gynnsamt.  

 

Fråga 2: Hur många kyrkor har ni försäkrade? 

Anteckningar: Ungefär 70% av alla svenska kyrkor.  
 

Fråga 3: Vilka svårigheter finns vid arbete med kulturmärkta kyrkor? Finns det några 
lagar som ni förhåller er till? 

Anteckningar: Svårt med kyrkorum då lämpliga brandtekniska lösningar inte får synas osv. Där 
kommer andra aktörer in i bilden, som länsstyrelsen och andra myndigheter. 
Upplever att det spelar stor roll vilken handläggare man har att göra med. Vissa har 
stor förståelse att man måste skydda byggnaden, medans vissa fokuserar mer på att 
åtgärden förändrar utseendet och kulturvärdet för mycket.  

Kan finnas svårigheter ekonomiskt för små församlingar. Finns svårigheter 
kunskapsmässigt hos fastighetsägare och verksamhetsutövare. Vilka åtgärder som 
är lämpliga osv.  Små församlingar kan resonera att de är bättre att låta det brinna 
ner ”så bygger vi upp något annat”. Har inte råd med alla lösningar.  

Kyrkans försäkring har svårigheter i den mening att de inte kan ställa krav, endast 
rekommendationer.  

Det finns även svårigheter då det upplevda värdet är enormt, men byggs det idag så 
sker det med rationella metoder. Det kan bli en konflikt då det upplevda 
kulturvärdet i kyrkan anses enormt stort, men detta går inte att försäkra på. 

Dels har inte kyrkan råd att betala premier för dessa upplevda värdena, och dels 
kan inte historia återbyggas och kopior är inte intressant.  De förhåller sig till 
villkor och säkerhetsföreskrifter.  

Men måste förhålla sig till alla lagar, främst är LSO och Kulturmiljölagen aktuella.  
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Kunden har för avsikt att dela en risk med försäkringsbolaget. Vilket innebär att 
man ingår ett avtal med dem. Och då anges ”Dessa reglerna har vi”, vilket både 
kunden och vi förhåller oss till.  Beroende på vilken premie som tecknas, så avses 
vissa risker. 

 

Fråga 4: I vilken utsträckning påverkar ni brandskyddet i kyrkorna? 
 

- Ställer ni några krav utöver samhällets lägstanivå?  

Anteckningar: Vi har inte mandat att ”kräva” brandskydd som larm eller sprinkler. Men tycker det 
är bra om det finns. Och det är även i kundens egenintresse då det sänker premien 
om kunden kan visa att de har ett larmsystem som är kopplat till operatör osv. men 
vi kan inte kräva något.  

Saknas kunskap från andra aktörer att de finns möjligheter till samarbete med 
försäkringsbolaget och ta del av dess kunskap och statistik.  

 

Fråga 5: Hur ser ni på personsäkerhet respektive egendomsskydd vid bedömning av 
kyrkans risker? 

Anteckningar: Vi kollar om räddningstjänsten gjort tillsyn, har de anmärkningar följs det upp. 
Finns det inte anmärkningar antas personsäkerheten ok med avseende brand.  

Myndigheter kollar mycket på personsäkerheten. Men det är egendomen som är 
relevant för oss, och vi rekommenderar åtgärder för att skydda just egendomen.  

Jämförs som muséum, egendomen är viktig. Så handlar inte om utrymning och 
personsäkerhet utan förutsätter att kunden är engagerad och aktivt jobbar med SBA 
osv. En annan sak som de ser över är hur kyrkan nyttjas. 

Kunden har inte alltid koll på vilken verksamhet som är tillåten i kyrkan. Vilken 
verksamhet som bedrivs påverkar vilken risk som finns i byggnaden. Tillexempel 
om kyrkan används som härbärge medför det en större risk för personsäkerheten än 
om förutsättningar finns att besökare alltid är vakna. Sådana exempel sker oftast 
med välvilja, men vi jobbar med att påpeka och påverka detta. 
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Fråga 6: Vilka andra aktörer samarbetar ni med i dessa utredningar? 

 
- Hur ser detta samarbete ut? 
- I vilket skede sker dessa samarbeten?  

Anteckningar: Till vardags arbetar vi bara med och mot svenska kyrkan. Vi har även en kanal mot 
skadereglerarna då det är dessa som är ute på plats, vi ser egentligen bara siffrorna.  

När det kommer in större projekt sitter vi även med i dessa. Dessa går många 
gånger att beskriva som samverkansgrupper där både Riksantikvarieämbetet och 
Kammarkollegiet sitter med. Samråd och samverkan är ytterst viktigt och vi gör så 
gott vi kan i att synas och höras i sådana projekt. Det är trots allt inte bara brand 
utan också stöld och andra saker. Många gånger så arbetar vi också med likande 
avdelningar som behandlar exempelvis slott och museer för att försöka dra lärdom 
av varandra.  

 

Fråga 7: Har ni någonsin blivit inblandade i något skede av en tvist gällande bevaring av 
kultur och brandskydd?  

Anteckningar: Nej, men kan vara med ekonomiskt och stå bakom i tvister. Men företräder inte.  
 

Fråga 8: Anser ni att det saknas något, alternativt finns problem, i dagens regler och lagar 
kring ämnet? Syftar främst till LSO och kulturmiljölagen   

Anteckningar: Det finns ett kunskapsglapp gällande kulturminneslagen hos räddningstjänsten. Bör 
även utbildas mer om bevarande av kultur i SMO.  Handboken från 1997 är i stort 
behov av uppdatering! 
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10.2.4 Intervjuprotokoll	-	Länsstyrelse			
Information om intervjun 

Företag/Myndighet: Länsstyrelse Kronoberg  Datum: 2020-10-16 Tid: 15:15 

Intervjuarens namn: Ej namngiven representant  
Intervjuarens titel: Byggnadsantikvarie  

Antecknare: Simon Andersson 

Leder intervjun:  Rasmus Sandgren 

 

Generell inledning 
Arbetsuppgifter – Antikvarie tillståndsprövning och tillsyn enligt KML. Kulturmiljövården delar ut 
bidrag. Samhällsplanering planhantering. Primär uppgift är kyrkorna.  

 

Frågor att ställa till intervjuaren 

Fråga 1: Vad anser ni är den generella nivån på brandskyddet i svenska kyrkor? 

Anteckningar: På lokal nivå: Grundläggande brandskydd med brandlarm och detektorer och 
inbrottslarm anses gott. Sedan 2000 har kyrkorna haft möjlighet att söka 
kyrkoantikvarisk ersättning för att installera brandtekniska lösningar som är 
antikvariskt motiverade. Detta har gynnat det generella brandskyddet. Dock råder 
det en vis osäkerhet gällande statusen på redan installerade åtgärder, det är inte 
lika enkelt att följa upp. Det samma gäller servicen av brandskyddet och utbildning 
av personal, det har jag inte någon data på utan det kan nog Svenska kyrkan svara 
på bättre.  

I Kronobergs län har cirka hälften av kyrkorna aspirerande system, något som 
kanske tillhör ovanligheten. Detta tack vare att ett stort pastorat tog ett 
helhetsgrepp om brandskyddet. Det är mestadels de medeltida kyrkorna som detta 
inte går att applicera på. Brist på utrymme i vindarna samt att aspirerande system 
har en tendens att föra oväsen i kyrkor från denna tid.  

Särskilt nämnvärt är Jäts gamla kyrka som både är utrustad med traditionellt 
aspirerande system samt en brandkabel på utsidan av fasaden då sakristian är gjord 
i trä. Och Granhults kyrka som är Sveriges äldsta timmerkyrka, är försedd med en 
utvändig dimsprinkleranläggning på grund av oro för anlagd brand. Andra orsaker 
spelar också in, som att det exempelvis är långt till närmsta samhälle, det är viktigt 
att brandskyddet i denna kyrka har för syfte att fördröja brandutvecklingen.   
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Installation av sprinkleranläggningar kan vara problematiskt då det är väldigt stora 
mängder vatten. Det förstör såväl inredning som inventarier. Kan även orsaka skador i 
träbjälklag.  

Bra brandskydd kostar mycket pengar, pengar som inte alltid finns tillgängligt. Man 
prioriterar därför bland kyrkorna, vilket gör att det kan bli stor variation på kvalitén i 
brandskyddet.  

 

Fråga 2: Hur arbetar länsstyrelsen med frågor gällande brandskydd i kulturmärkta 
kyrkor och vilka lagar har ni att förhålla er till? (öppen med utrymme för 
följdfrågor) 

 
- Vad har ni för roll? Dvs vad har ni för ansvar eller uppgift? 
- Vilka olika instanser finns det inom länsstyrelserna, som kan bli 

involverade? 

Anteckningar: Det finns framförallt tre olika enheter inom länsstyrelsen som arbetar med den 
nämnda problematiken. Försvar och beredskap, kulturmiljövården och jurister. 

Länsstyrelsen har tre olika roller som kan vara applicerbara när det kommer till 
brandskydd och utrymningsfrågor i skyddade kyrkobyggnader:  

• Vi är tillsynsmyndighet för Kulturmiljölagen – som reglerar skyddet 
för kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser. 
Kulturmiljölagen prövar endast påverkan på kulturhistoriska värden.  

• Vi har tillsyn över LSO – lagen om skydd mot olyckor. (Försvar och 
beredskapsenheten hos oss i Kronoberg) 

• Vi är första instans om ett beslut om förläggande från 
Räddningstjänsten överprövas (Länsstyrelsernas jurister). Därefter går 
det vidare till förvaltningsdomstolarna.  

Staten representerar de allmännas intresse och företräds av Länsstyrelsen och 
Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet ger Länsstyrelsen vägledning om hur 
lagen ska tillämpas. Kulturmiljölagen (KML) syftar till att tillvarata och bevara 
kulturhistoriska värden för såväl dagens som framtidens människor. Länsstyrelsen 
tillsynsansvar omfattar kulturhistoriska värden.  

Länsstyrelsen kan ge enklare rådgivning men får inte vara med och utforma den åtgärd 
som vi sedan ska fatta beslut om. Det är därför viktigt att pastoratet själva tar in 
sakkunnig expertis inför en förändring. 

Efter relationsändringarna mellan kyrka och stat år 2000 upprättades en 
överenskommelse. Svenska kyrkan har ansvaret för att ha tillgång till erforderlig 
kompetens i frågor som rör förvaltningen av de kyrkliga kulturminnena. Kyrka och 
stat har dock ett delat ekonomiskt ansvar för vården av de kyrkliga kulturminnena. 
Den kyrkoantikvariska ersättningen är därmed en kompensation för de merkostnader 
som följer med KML.  
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Överenskommelsen säger också att kyrkorna ska vara tillgängliga för allmänheten i 
samma utsträckning som vid år 2000. Tillgängligheten får alltså inte minska.  

Exempel ur verkligheten. Vid Härlövs kyrka, så fick hon ett samtal först av 
församlingen när ett föreläggande var på gång. Vilket var för sent. Åker ut och 
samråder och informerar om kulturmiljövården. Hon tog fram ett yttrande på begäran 
av räddningstjänst, något som gav församlingen, Växjö stift och länsstyrelsen 
möjlighet att yttra sig. Diskuterar med försvar och beredskapsenheten som inte hade 
något att tillägga. Föreläggandet går till länsstyrelsens jurister innan domstolarna. 
Juristerna kunde inte handlägga då de ansågs jäviga, utan ärandet skickade till en 
annan länsstyrelse.  

Vidare klargörs det även från hennes kollega på avdelningen för försvar och beredskap 
att de arbetar enligt följande i frågan: 
Vårt tillsynsansvar enl LSO handlar om kommunens efterlevnad av lagen, dvs att 
räddningstjänsten gör det som krävs av dem. Vi har inget tillsynsansvar direkt över 
brandsäkerheten i enskilda objekt (t ex kyrkor). 

  
Däremot kan vi bli involverade i ett ärende om tillsynsmyndighetens 
(räddningstjänstens) beslut överklagas av den enskilde där jag antar att det blir 
aktuellt med ett yttrande från oss. Vi är också skyldiga att bistå kommunen med 
rådgivning enl LSO. I vilken utsträckning detta förekommer vet jag däremot inte, men 
jag skulle tro att det i så fall handlar mer om juridisk rådgivning snarare än 
sakfrågorna. 
  
Personsäkerheten väger såklart alltid tyngst, och historisk avsaknad av 
olyckor/konsekvenser kan aldrig vara ett argument för avkall på t ex utrymningsvägar. 
Däremot skulle en med avseende på det faktiska besökarantalet i en kyrka kunna 
bestrida motiveringen att t ex göra ingrepp i en kulturhistorisk byggnad för att uppnå 
lagkraven på utrymningsvägar. I stället kanske en kan tänka sig organisatoriska 
åtgärder för att uppnå tillfredställande utrymningssäkerhet. 

 

Fråga 3: Vilka svårigheter finns vid arbete med kulturmärkta kyrkor? 

 

Anteckningar: 

 

Svårigheten är att det är så många intressen som ska vägas mot varandra. Vi har ett 
1000-årigt kulturarv som har byggts upp av landets befolkning, kyrkan är sedan år 2 
000 ett eget trossamfund som äger sina fastigheter och ska bedriva verksamhet i 
byggnaderna.  

Medlemsantalen sviktar i församlingarna vilket gör att kyrkan tvingas till hårda 
ekonomiska prioriteringar. En hel del av fastighetsbeståndet har sålts av.  

Kulturmiljölagen gör inskränkningar på hur kyrkan får använda sina fastigheter men 
kyrkan har rätt till statliga skattemedel, kyrkoantikvarisk ersättning (KAE), för att 
kompensera detta. KAE får därmed endast gå till åtgärder som innebär en antikvarisk 
merkostnad. Kyrkan måste dock ha råd till sin egeninsats. Har ett enormt 
kulturarvsansvar.  

Sedan finns andra lagstiftningar som ställer krav på tillgänglighet och säkerhet, bl.a. 
LSO och PBL-BBR.  
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En liten församling eller ett mindre pastorat har begränsade resurser, inte bara till 
förvaltning av byggnader, utan även till att driva projekt och processer. Hos en 
liten församling eller i ett mindre pastorat är det kanske kyrkoherden, en kanslist 
eller en förtroendevald som förväntas ta sig an och driva olika processer, inte en 
fastighetsingenjör eller en anlitad konsult. Kan vara svårt för kyrkan att ha 
ekonomi till att ta fram alla de utredningar som krävs. 

 

Fråga 4: Hur vägs personsäkerheten respektive egendomsskyddet in i era bedömningar 
gällande brandskyddet i kyrkor? 

Anteckningar: 

 

Viktigt att det finns fullgoda brandskydd i våra kyrkor. Vi har förutom personskydd 
enorma egendomsvärden i kyrkorna. Det kyrkliga kulturarvet i Sverige har en unik 
ställning i världen, då vi har haft en sammanhållen statskyrka länge.  

Det är viktigt att det finns tydliga insatsplaner för hur en brand i kyrkan ska bekämpas 
och att Räddningstjänsten har kännedom om vilka föremål som ska plockas ut först. 
De måste veta vart föremålen är placerade och hur de är larmade, förankrade. Vi kan 
också ställa villkor i våra beslut att föremål ska tas upp på kyrkans 
inventarieförteckning över kulturhistoriskt värdefulla föremål och att 
Räddningstjänsten ska informeras om föremålet.   

När det kommer till KML:s bestämmelser ska vi pröva påverkan på det 
kulturhistoriska värdet. I detta gör vi en avvägning mot andra intressen som 
församlingen lyfter fram, men om påverkan på det kulturhistoriska värdet är allt för 
stor kan vi lämna avslag till just den åtgärden.  

Ofta behöver vi inte komma dit utan vi kan samråda innan beslut och hitta alternativa 
lösningar. Kyrkan ska i sin ansökan utreda påverkan på de kulturhistoriska värdena. 
Ibland kan det krävas en antikvarisk konsekvensanalys.   

Vi kan också ställa villkor om hur åtgärden ska utföras och vilken dokumentation som 
krävs. Varje kyrka har sina specifika värden.    

 

Fråga 5: Har ni stött på problem vid vägning av bevaring av kultur och brandskydd? 

 
- Utför ni denna vägning och tar beslut? 
- I en tvist, vart är en ståndpunkt? För eller emot det aktuella kravet på 
brandskyddet? 

 

Anteckningar: Ingen erfarenhet av räddningstjänstens tillsyn i kyrkor har lett till problem tidigare. 
Ofta löst sig innan juridiska instanser genom om att parterna varit i tidigt samråd 
och lösningsorienterade. Tillståndsprövningar brukar i det allra flesta fall bli 
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godkända. Jättevanligt med larminstallationer och arbete kring det, brukar landa i 
att det ger ett ja. 
 

BBR gäller inte retroaktivt och brandskyddet i en kyrka regleras genom den 
lagstiftning som fanns när kyrkan uppfördes. Det är egentligen först på 1800-talet med 
byggnadsstadgorna kom som brandskyddet började regleras.  

Enligt handboken Brandskydd i kyrkobyggnader kan fönster användas som 
utrymningsväg om endast en utrymningsväg finns. Även organisatoriska lösningar kan 
kompensera för brandskyddet.  

Ägaren har skyldighet att tillhandahålla ett skäligt brandskydd, men vad är ett skäligt 
brandskydd i en kyrkobyggnad? Bedömning måste göras utifrån varje enskild kyrkas 
förutsättningar.  

Om det finns särskilda skäl kan högre krav ställas från brandskyddet även i äldre 
byggnader. 

Alternativa lösningar är en viktig faktor i bedömningen av skälighet i brandskyddet. 
Det är alltså viktigt att kunna presentera en alternativ lösning för domstolen.  

I en domstolsprocess kan såväl Länsstyrelsen som MSB och externa utredare vara 
remissinstanser. Domstolarna gör generella intresseavvägningar. Viktigt att ha med sig 
att förutom kraven i LSO och KML så ska även överenskommelsen mellan kyrkan och 
stat vägas in. 

Det är Räddningstjänsten som ska bevisa att brandskyddet inte är skäligt.  

Kyrkorna är ofta väldigt höga i tak vilket gör att det tar lång tid innan kyrkorummet 
rökfylls. Det är viktigt att förutsättningarna för varje enskild kyrka vägs in i 
bedömningen av kyrkans brandskydd och att församlingen får chans att ta fram en 
teknisk brandskyddsutredning med analytisk dimensionering.  

Länsstyrelsen upplever att kunskap saknas hos Räddningstjänsten. Den gemensamma 
överenskommelsen som togs fram 1997, men dess status är idag otydlig. Länsstyrelsen 
vill ha tidiga samråd och samverkan.  

 

Fråga 6: Vilka andra aktörer samarbetar/motarbetar ni i dessa processer och 
utredningar? 

 
- I vilket skede sker dessa samarbeten? 
- Hur ser dessa samarbetena ut? 

 

Anteckningar: Församlingar pastorat äger fastigheterna, stiften äger ej men ger råd. Stiften har 
ofta en stiftingenjör och antikvarisk kompetens. Räddningstjänstens tillsyn skiljer 
sig från gång till gång. Handlar om enskilda bedömningar. 
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Länsmuseerna och andra antikvariska konsultfirmor kan även kopplas in med deras 
experter. Det kan även hända att brandkonsulter kopplas in för att ta fram en 
brandskyddsutredning eller analytisk dimensionering.  

 

Fråga 7: Anser ni att det saknas något, alternativt finns problem, i dagens regler och lagar 
kring ämnet? Syftar främst på LSO och kulturmiljölagen  

Anteckningar: 
 

Handboken Brandskydd i kulturbyggnader behöver revideras. Den gäller fortfarande 
och bedöms vara aktuell, då de delar den berör i Räddningstjänstlagen inte förändrats 
sedan LSO kom 2004. Problemet är att många tror att den är inaktuell bara för att det 
står Räddningsverket och Räddningstjänstlagen på den. Den behöver aktualiseras. 
 

Saknas kulturhistorisk kompetens hos räddningstjänsterna. Behöver viljan att förstå 
och vilja samråda. Ett framgångsrikt arbete med brandskydd i skyddade 
kyrkobyggnader bygger på tidiga samråd och respekt för varandras kompetenser. 
Lösningar går oftast att hittas. Det gäller bara att göra avvägningar.  
 
Är i behov av mer praxis. Skiljer sig mycket från en räddningstjänst till en annan.  
Hur når man mer praxis? Det finns för få vägledande domar på kap 4 KML, vilket är 
ett problem. RAA anställde jurister för att få fler överklaganden, vilket ger resultatet.  
 
Bra att Härlöv håller ut i mån av att skapa praxis. Sådana här ärenden tar tid. Kan ta 1 
år i rådande instans. 
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10.2.5 Intervjuprotokoll	-	Kommunal	räddningstjänst	A	
Information om intervjun 

Företag/Myndighet Räddningstjänst Gotland Datum: 2020-11-3 Tid: 10:30 

Intervjuarens namn: Per Wikberg 
Intervjuarens titel: Brandingenjör  

Leder intervjun: Rasmus Sandgren 

Antecknare: Simon Andersson 

 

Frågor att ställa till intervjuaren 

Fråga 1: Vad anser ni är den generella nivån på brandskyddet i svenska kyrkor?  
 

Anteckningar: Det finns väldigt gott om kyrkor runt om i landet. På bara Gotland finns det 92 
stycken, där byggnadssätt och utseende är väldigt varierande från kyrka till kyrka.  
Det mest generella svaret: Varierande, beroende på hur den specifika riskbilden ser ut 
för respektive kyrka. 
 
Olika förutsättningar, när det gäller byggnadsmaterial. Exempelvis är en träkyrka 
betydligt känsligare när det gäller anlagd brand, blixtnedslag osv, i jämförelse med en 
stenkyrka.  
 
Inte större risk i kyrkor än andra byggnader. Risken att personer skadas eller 
omkommer till följd av brand i kyrkor anses extremt låg. Pga dess stora volym, högt i 
tak, relativt öppna geometri, personer vistas mestadels i markplan osv.   

 

Fråga 2: Hur genomförs en tillsyn på en kyrka?   
Vad är det som leder upp till en tillsyn, dvs vilket arbete sker innan?  
Vad sker efter en tillsyn?  
 

Anteckningar: Kyrkorna är indelade i pastorat. Man bokar tid med fastighetsansvarigansvariga 
personer (exempelvis kyrkvaktmästare) som sköter kontrollen av brandskyddet och 
genomför tillsyner på pastoratens kyrkor.  

Under och efter tillsynen förs protokoll på synpunkter. Och slutligen sker en 
uppföljning på de eventuella bristerna. Antingen genom ytterligare platsbesök eller 
digitalt med foto.  
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Fråga 3: Hur arbetar räddningstjänsten med frågor gällande brandskydd i kulturmärkta 
kyrkor och vilka lagar har ni att förhålla er till?  
 

Anteckningar: Förhåller sig till LSO men även kulturmiljölagen.  

Men Pers bild är att de aldrig har hamnat i någon konflikt. Enligt Per har de aldrig 
lagt något föreläggande på en kyrka.  

Vid tillsyner och annan kontakt med kyrkorna lägger de fokus på att informera 
fastighetsägaren om dess ansvar för underhåll av el, och att exempelvis kontrollera 
att det inte är någon felbelastning någonstans. Även andra underhållsområden som 
måste skötas för att undvika att brand uppstår. Detta för att engagera kyrkans egen 
personal i att förbättra brandskyddsarbetet.   

Tillägger att de jobbar specifikt med Visby domkyrka, där de har en betydligt 
närmare dialog. Där har även kyrkan under några år tagit hjälp av en brandkonsult 
för att ständigt förbättra brandskyddet.  

 

Fråga 4: Vilka svårigheter finns vid arbete med kulturmärkta kyrkor?  
 

Anteckningar: Den största svårigheten ligger i att kyrkan står tom väldigt ofta. Vilket betyder att 
sannolikheten för tidig upptäckt när någonting händer är låg, om man jämför med 
någon annan slags samlingslokal.  

Men förbättring är påväg på Gotland, där kyrkorna är kopplade till ett system av 
gotlandsenergi, som mäter fukt, temperatur och även rök. Detta går till 
driftcentralen som är bemannad dygnet runt. Vilket förbättrar möjligheten till tidig 
upptäckt mycket.  

 

Fråga 5: Ungefär hur många tillsyner utförs av er räddningstjänst på kyrkor varje år?  
 

Anteckningar: Alla Gotlands 92 kyrkor genomgår en tillsyn vart fjärde år, där domkyrkan kanske 
särbehandlas lite och tittas till lite oftare. Detta sker under ett års tid.  
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Fråga 6: Behövs någon speciell intern utbildning för att utföra dessa tillsyner?   
  

 

Anteckningar: Nej, inga interna utbildningar utöver tillsyn A och B. Samtliga handläggare har 
lång erfarenhet och har jobbat med dessa frågorna länge. 

En utbildning kring kulturmiljölagen vore bra för både tillsyn A och tillsyn B, för 
att skapa mer förståelse kring annan lagstiftning utöver LSO och BBR.  

 

Fråga 7: Hur ser ni på personsäkerhet respektive egendomsskydd vid bedömning av 
kyrkans brandskydd?  
 

Anteckningar: Försöker lyfta fram båda delarna. Kan inte kräva det med avseende på 
egendomsskydd, men försöker inspirera och motivera fastighetsägarna.  

Per beskriver det som att man vid tillsyner på kyrkor väljer bort, eller inte 
fokuserar på, egendomsskyddet. Detta efter som det inte har någon backing i 
lagarna. Man fokuserar snarare på personsäkerheten, vilket aldrig brukar vara 
några problem.  

 

Fråga 8: Har ni stött på problem vid vägning av bevaring av kultur och brandskydd?   
- Hur införstådda är ni med kulturmiljölagen?  
- Utför ni denna vägning och tar beslut?  

 

Anteckningar: Vad Per vet, har Gotlands räddningstjänst aldrig lagt ett föreläggande på en kyrka 
så länge han jobbat där. Han är osäker varför, men troligtvis har de inte sett 
behovet. Fastighetsägaren har tagit sitt ansvar och visat intresse för frågorna.  
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Fråga 9: Vilka andra aktörer samarbetar/motarbetar ni med i dessa utredningar?  
  

- Hur ser detta samarbetet ut?  
- I vilket skede sker dessa samarbeten?   

 

Anteckningar: Ingen som motarbetar någon vad Per vet, tror det beror på god kommunikation och 
förståelse. De jobbar med svenska kyrkan, museer och riksantikvarieämbetet. Inget 
samarbete med kyrkans försäkring.   

 

Fråga 10: Anser ni att det saknas något, alternativt finns problem, i dagens regler och lagar 
kring ämnet? Syftar främst på LSO och kulturmiljölagen   
 

Anteckningar: Ja det saknas något. Detta bör förtydligas genom en handbok för tillsyn och 
bevarande av kulturhistoriska byggnader.  

 

Ytterligare anteckningar 

Krisplaner och insatskort finns för alla kyrkor på Gotland. Etablerades för 10 år sedan. 
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10.2.6 Intervjuprotokoll	-	Kommunal	räddningstjänst	B	
Information om intervjun 

Företag/Myndighet Värends Räddningstjänst Datum: 2020-11-02 Tid: 14:00 

Intervjuarens namn: Nellie-Kim Millbourn  
Intervjuarens titel: Tillförordnad avdelningschef samhällssäkerhet, Brandingenjör 

Leder intervjun: Rasmus Sandgren 

För protokoll:  Simon Andersson 

 

Frågor att ställa till intervjuaren 

Fråga 1: Vad anser ni är den generella nivån på brandskyddet i svenska kyrkor?  

Anteckningar: Väldigt blandat. Skiljer sig nog mellan olika kommuner och räddningstjänster hur 
man ser på brandskydd i kulturmärkta byggnader. Vissa kommuner som är 
väldigt ”kyrktäta” har nästan egna riktlinjer och acceptansgränser för vad som 
anses okej. Detta för att räddningstjänsten ska vara proaktiva och slippa hamna i 
dessa enskilda ärendena som verkligen kan dra ut på tiden.  

 

Fråga 2: Hur genomförs en tillsyn på en kyrka?   
- Vad är det som leder upp till en tillsyn, dvs vilket arbete sker innan?  
- Vad sker efter en tillsyn?  

Anteckningar: Först tar man fram en tillsynsplan varje år, vilket baseras på handlingsprogrammet 
som uppdateras varje mandatperiod.  

Tillsynsplanen presenteras för politiker, som i slutändan godkänner årets 
tillsynsplan.  
I Värends räddningstjänst delar man upp tillsynsplanen i olika teman, som skolor, 
kyrkor, bensinstationer osv, för att det ska bli mer rättssäkert. Vi tycker att det är bra 
om alla handläggare hanterar liknande ärenden samtidigt för att bedömningarna ska 
vara så lika så möjligt (så rättssäkert som möjligt). Den enskilde ska inte drabbas av att 
en enskild handläggare har "mjukare/hårdare" bedömning än övriga handläggare. 
Sedan är vi olika individer och bedömningarna kan aldrig vara exakt lika men målet är 
att vara så lika som möjligt.   

Efter tillsynsplanen så finns det ytterligare ett dokument som heter ”inför tillsyn”. 
Då samlas alla som är tillsynsförrättare i Värends, och diskuterar vad man ska 
kolla efter och tänka på inför tillsynen. Man kollar även tidigare resultat.  
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Efter en tillsyn: Börjar med en tjänsteanteckning, där man bollar bristerna med 
fastighetsägaren eller verksamheten. Enligt MSB ska man skriva föreläggande om 
man har synpunkter, men så funkar det inte i verkligheten säger Nellie och 
fortsätter 
”vi kommunicerar en tjänsteanteckning som de sedan har möjlighet att yttra sig på. 
Det är viktigt att vi har uppfattat samma sak under tillsynsbesöket, ibland kan ju 
någon part har missuppfattat något. Oftast inkommer inga synpunkter på 
tjänsteanteckningen. Värends räddningstjänsts upplevelse är att flera 
fastighetsägare eller nyttjanderättshavare vill åtgärda räddningstjänstens 
synpunkter direkt och de vill absolut inte få något föreläggande. Även om vi 
förklarar att ett föreläggande är mer rättssäkert för dem (eftersom de då kan 
överklaga) så är vår uppfattning att flera hellre vill åtgärda synpunkterna direkt i 
samband med att tjänsteanteckning upprättas. 

Men om fastigheten inte vill åtgärda problemen, eller om man inte är överens om 
synpunkterna, blir det ett föreläggande.  

Efter åtgärderna är gjorda sker en uppföljning, antingen på plats, eller att de 
skickar en bild eller att de ringer och säger det. Varvid detta antecknas i det interna 
systemet.   

 

Fråga 3: Hur arbetar räddningstjänsten med frågor gällande brandskydd i kulturmärkta 
kyrkor och vilka lagar har ni att förhålla er till?  

Anteckningar: Vi gör enbart tillsyn utifrån LSO men vi tar hänsyn till andra lagstiftningar i vår 
bedömning, så som KML och BBR.  

 

Fråga 4: Vilka svårigheter finns vid arbete med kulturmärkta kyrkor?  

Anteckningar: Enkelt svar: Det är en vågskål, LSO kontra andra lagstiftningar.  

Nellie säger att det är klart att hon måste ta hänsyn till andra lagstiftningar. Men 
det hon gör en tillsyn utifrån, och är expert på, är just LSO. Där kan det krocka 
ibland. Nellie känner att ”om inte hon leder fanan LSO högt vem gör då det?”. Det 
är det hennes roll är, och sen är det upp till någon annan att värdera vilken 
lagstiftning som väger tyngst. Det är inte hennes ansvar att göra det, och det skulle 
hon inte heller kunna göra utifrån hennes yrkesrolls kompetens.  
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Fråga 5: Behövs någon speciell intern utbildning för att utföra dessa tillsyner? 

Anteckningar: Man måste antingen som brandingenjör gått RUB, eller som brandman gått tillsyn 
A och B. Det är de externa kraven, sedan fortbildas vi internt. Alla som ska gå 
tillsyn måste ha delegationsbeslut på det 

 

Fråga 6: Hur ser ni på personsäkerhet respektive egendomsskydd vid bedömning av 
kyrkans brandskydd?  

Anteckningar: Personsäkerheten kommer alltid först. Det andra är lite upp till fastighetsägarens 
egenintresse. Utifrån LSO ska vi ta hänsyn till liv, egendom och miljö. Så visst har 
vi ett ansvar i ett gott egendomsskydd också men prioritet är liv. Ofta regleras 
egendomsskyddet även via försäkringsbolag. 

 

Fråga 7: Har ni stött på problem vid vägning av bevaring av kultur och brandskydd?   
- Hur införstådda är ni med kulturmiljölagen?  
- Utför ni denna vägning och tar beslut?  

Anteckningar: Härlövs kyrka. Vi har stött på problem även i andra ärenden men Härlöv är det 
objekt som sticker ut. Där vill de att kyrkan ska göra ett hål i väggen för att få två 
av varandra oberoende utrymningsvägar, alternativt sänka tillåtet personantal i 
kyrkan. Detta hamnade i direkt konflikt med KML och bevaring av kulturen. Är 
just nu i förvaltningsrätten.   

 

Fråga 8: Vilka andra aktörer samarbetar/motarbetar ni med i dessa utredningar?   

Anteckningar: Nellie menar att de inte motarbetar någon, snarare att alla samarbetar. Tanken är 
att det ska bli ett så bra brandskydd som möjligt, vilket hon hoppas är ett tankesätt 
hos alla aktörer. ”Ett så bra brandskydd som möjligt samtidigt som hänsyn tas till 
annan lagstiftning som exempelvis KML.” 

Berörda aktörer är: Brandkonsulter, Kyrkan, Länsstyrelsen, kommunen ibland. 
Hoppades att MSB skulle involveras mer i Härlövs-fallet.  
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Fråga 9: Anser ni att det saknas något, alternativt finns problem, i dagens regler och lagar 
kring ämnet? Syftar främst på LSO och kulturmiljölagen   

Anteckningar: Det saknas någon med helhetssyn som utföra dessa vägningar mellan lagarna. 
Omöjligt för Nellie att utföra värderingen när hon inte är expert inom bägge 
områdena. Finns nog ingen som sitter på alla stolarna, men det hon hoppas på 
gällande Härlöv är att det går ända upp till MSB och Riksantikvarieämbetet, då de 
är de högsta instanserna.  

Handboken av räddningsverket 1997 är i stort behov av revidering. ”Visst finns det 
mycket som fortfarande är relevant i den handboken men det faktum att ingen har 
gått igenom den och gjort några som helst justeringar (om än små) och sedan satt 
en ny datumstämpel på den sänker ju handbokens tillförlitlighet.” 

 

Ytterligare anteckningar 

Väldigt få kyrkor har ”krisplaner” i form av inventeringslista, inte ens domkyrkan i Växjö har det.  

”vi har efterlyst det. Men domkyrkan har ej inkommit med någon sådan. Det borde ju ligga i kyrkans 
intresse framför allt. Men visst är det intresse från vår sida också - vårt uppdrag är ju att bedriva en 
effektiv räddningsinsats och det kan vi enbart göra om vi samverkar med fastighetsägare och 
verksamhet.” 
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10.2.7 Intervjuprotokoll	-	MSB			
Information om intervjun 

Företag/Myndighet: MSB Datum: 2020-11-19 Tid: 14.00 

Intervjuarens namn: Per Karlsson 
Intervjuarens titel: Brandingenjör  

Antecknare: Rasmus Sandgren 

Leder intervjun: Simon Andersson 

 

Frågor att ställa till intervjuaren 

Fråga 1: Vad anser ni är den generella nivån på brandskyddet i svenska kyrkor?   

Anteckningar: Det är en svår fråga. Vi har inte fått några generella indikationer eller dragit några 
slutsatser om att det skulle vara några särskilda problem eller brister i brandskyddet i 
just kyrkor.  

 

Fråga 2: Hur arbetar MSB med frågor gällande brandskydd i kulturmärkta kyrkor och 
vilka lagar har ni för ansvar att upprätthålla i samband med detta?  

Anteckningar: MSB har i dagsläget en central tillsynsroll där vi ska ha en bild över hur LSO 
fungerar. Vi övervakar om hur den appliceras och om den behöver någon form av 
vägledning. Det är också vi som säger ifrån om något bör lyftas till regeringen, 
som exempelvis föreskriftsrätt.  

Förtydligande är att vi inte jobbar så konkret med just brandskydd i kulturmärkta 
kyrkor, utan det är räddningstjänsten som utför det.  

Vi sitter också med i samverkansgruppen inom området, den som 
Riksantikvarieämbetet samordnar. Där jobbar vi med relevanta frågor och 
kunskapsutbyte.  

Vårt jobb är kort och gott att främja LSO och ge vägledning.    
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Fråga 3: Vilka svårigheter finns det vid arbete med kulturmärkta kyrkor?  

Anteckningar: Om vi ska se till alla de objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse av 
brandskyddet så är kyrkorna trots allt lite annorlunda. Dessa står med i 
förordningen om skydd mot olyckor i egenskap av att skydda egendomen, till 
skillnad från resterande objekt vars krav är att öka personsäkerheten.  
Hänvisar till 2 kap. 1§ …6. där en brand skulle riskera att medföra förlust av 
väsentliga kulturhistoriska värden eller att annars skada väsentliga 
samhällsintressen.  

Problemet blir då att man måste beakta båda dessa skyddsvärdena, dels 
personsäkerheten men också egendomsskyddet enligt LSO. Ännu mer 
motsägelsefullt blir det då om man eventuellt skall förvanska något av kulturellt 
värde för att öka egendomsskyddet i kyrkan. Det är här det skär sig.  

När det genomförs tillsyner enligt LSO så gör detta ofta med fokus på liv och 
hälsa, även om lagstiftningen har för avsikt att även skydda egendom och miljö. 
Eftersom de flesta tillsyner genomförs i byggnader där det är naturligt att liv/hälsa är i 
fokus (samlingslokaler, vårdlokaler etc), kan det vara ovant att genomföra tillsyn där 
egendomsskyddet är i fokus. 

Sist måste jag också nämna att det oftast är väldigt gamla byggnader vi har att göra 
med och det finns inte samma stöd kring dessa som det gör kring ”moderna” 
byggnader med dagens byggregler. Det gör allt arbete i dessa byggnader mer 
komplex, inte minst tillsyner.  

 

Fråga 4: Hur vägs personsäkerheten respektive egendomsskyddet in i era bedömningar 
gällande brandskyddet i kyrkor?  

Anteckningar: För att göra det enkelt så kommer ju alltid personsäkerhet först vid en 
räddningsinsats. Men om vi pratar om förebyggande brandskydd och en 
tillsynssituation så borde man inte behöva hamna i den avvägningen. Självklart ska 
människor hinna ut om olyckan inträffar i en fullsatt kyrka, men då kan man oftast 
lösa det med lite kreativa lösningar. Man måste oavsett samråda med den 
myndighet som ger tillstånd för eventuella förändringar, i detta fallet 
Länsstyrelserna. Det är kanske okej att göra ingrepp i den ena fasaden men inte 
den andra. Samråd är ytterst viktigt där!  
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Fråga 5: Har ni stött på problem vid vägning mellan bevarande av kultur och 
brandskydd?   

Anteckningar: Ja visst känner vi till sådana intressekonflikter. Det kan komma in till oss via en 
del olika vägar. Om länsstyrelsens beslut överklagas kan kammarrätten och 
förvaltningsrätten begära ett yttrande från MSB där de helt enkelt frågar om 
föreslagen åtgärd är rimlig. Detta är dock väldigt ovanligt. 

Det kan också vara så att exempelvis en brandkonsult eller en räddningstjänst 
ringer upp oss och frågar vad vi tycker i ett enskilt ärende. Eftersom att vi är en 
central tillsynsmyndighet i detta och även kan bli tillfrågade av en domstol är det 
väldigt viktigt att vi inte gör en bedömning i det enskilda fallet. Vi ska snarare 
vägleda kring vad de ska beakta och tänka på när de gör bedömningarna. Finns det 
praxis eller prejudicerande rättsfall som vi känner till, informerar vi också om det.  

Ett annat, bekymmer snarare än problem, är att det väldigt sällan skrivs 
föreläggande till följd av ett bristande egendomsskydd.  

 

Fråga 6: Vilka andra aktörer samarbetar/motarbetar ni i dessa processer och 
utredningar?  

Anteckningar: Vi arbetar främst mot Länsstyrelsen och räddningstjänsterna men sitter som sagt 
med i den centrala samverkansgruppen.  Vi kan som sagt även bli uppringda eller 
på andra sätt kontaktade av aktörer inom branschen för rådgivning.  

 

Fråga 7: Anser ni att det saknas något, alternativt finns problem, i dagens regler och lagar 
kring ämnet? Syftar främst till LSO och kulturmiljölagen   

Anteckningar: Nej det tycker jag inte, om man tänker på vad lagarna ska göra. Jag tycker att 
lagarna ger möjligheter till att dethär kan fungera på ett bra sätt. Därmed är det inte 
sagt att det alltid gör det, men det behöver inte vara ett problem i lagstiftningen för 
det. Utan jag tycker att lagarna är tydliga och att det inte saknas någonting i 
regleringarna där.  

Sen går det säkert att utveckla stödet till dethär i form av vägledning osv. 

Det pågår just nu inget arbete med att revidera publikationen från Räddningsverket 
och Riksantikvarieämbetet 1997. Dock tror jag inte är det är nödvändigt, man bör 
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snarare se över tillsynshandboken och få in mer stöd om tillsyn av kulturbyggnader i 
denna. Tillsynshandboken kommer att revideras för att utgöra vägledning för den 
nya föreskriften om kommunens tillsyn. Där tänker jag mer att man ska hålla det 
på en generell nivå i hur man ska behandla och beakta brandskydd i 
kulturbyggnader överlag. Jag tror att det är bättre att lägga in ett sådant avsnitt i 
tillsynshandboken snarare än att ha en egen handbok för brandskydd i 
kyrkobyggnader.  

 

 

 

Ytterligare anteckningar 

Hur arbetar MSB med förändringar i LSO och hur mycket makt har ni att utöva detta?  

Riksdagen stiftar lagen. Ska man ändra lagen tillsätter man en utredning, där det efterfrågas underlag 
ifrån MSB och på så vis förser vi utredningen med ett kunskapsunderlag.  

Det är regeringen som lämnar proposition och riksdagen som fattar beslut, men när det väl är beslutat 
kan MSBs bemyndiganden förändras och vi kan få en ny instruktion enligt den nya förordningen. Så 
på så vis är det myndigheten som styrs av LSO och inte tvärt om.  

Däremot är det tydligt att MSB har för uppgift att främja LSO och det är vårt ansvar att den skall få sin 
effekt. Det är därför vi idag har vår centrala tillsynsroll och efter årsskiftet den direkta tillsynen av 
kommunerna.  
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10.2.8 Intervjuprotokoll	-	Säkerhetsrådgivare		
Information om intervjun 

Företag/Myndighet Pharus Ab och Probeo AB Datum: 2020-11-03 Tid: 14.00 

Intervjuarens namn: Bengt Blomqvist  
Intervjuarens titel: Brandingenjör / Säkerhetsrådgivare  

Antecknare: Rasmus Sandgren 

Leder intervjun: Simon Andersson 

 

Frågor att ställa till intervjuaren 

Fråga 1: Berätta om dig själv och hur du har arbetat med brandskyddet i kyrkor.  

Anteckningar: Började som brandman på 60-talet med bakgrund som gymnasieingenjör inom bygg. 
Utbildad till Brandingenjör 1973. Tjänstgjorde sedan i Varbergs kommun mellan 
1974–1986 som Brandingenjör och Vice Brandchef.   
Har arbetat med SOS Alarm / SOS Security och började år 2002 arbeta, på uppdrag av 
svenska kyrkan (Härnösand stift), med att se över säkerheten och kulturminnesskyddet 
i kyrkorna. Genomförde inventeringar och besiktningar med riktning mot 
brandskyddet. Samarbetat mycket med kyrkoantikvarier för att utföra arbetet. Men 
påpekar att personsäkerheten har prioriterats ur hans synvinkel.  
Därefter fortsatta arbetet med nästa stift och församling, och över åren har det blivit 
närmare 500 kyrkor som besökts och besiktigats.  

 

Fråga 2: Vad anser ni är den generella nivån på brandskyddet i svenska kyrkor?  

Anteckningar: ”Jag tycker, med avseende på vad jag har sett under alla mina besök, att det är 
relativt dåligt gällande brandskydd. Det är ingen höjdare. Jag är en förespråkare för 
larm och tidig upptäckt av bränderna. Då blir det mycket diskussioner, vart ska 
brandlarmet gå? Särskilt i Norrland där brandstationen fanns många mil bort.”  

Många kyrkor har försetts med automatiskt brandlarm, och detta har nog varit 
räddningen för många. Bengt kan själv dra exempel då personsäkerheten aldrig 
varit i fara men där egendom och lösöre räddats tack vara tidig detektion. Kyrkan 
användas inte vid majoriteten av dygnets timmar, då är det viktigt med bra 
detektion för att skydda inventariet och kyrkan i sig.  
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Fråga 3: Har ditt arbete innefattat projektering i samband med inspektioner och 
besiktningar? 

Anteckningar: Bengt berättar: Jag har gett förslag på åtgärder och självklart gett utlåtande och 
synpunkter. SBA har jag även arbetat mycket med och gör än idag. Det finns 
mycket att göra men rena projekteringar har jag inte arbetat med, undantaget ett 
par upphandlingar av brandlarm.  

 

Fråga 5: Hur du tagit hänsyn till LSO och KML under dina besiktningar och hur har du 
applicerat dessa lagar i ditt arbete?  

Anteckningar: Bengt berättar: LSO kommer under tiden som jag var aktiv och rörde om mycket, 
det var nödvändigt på många sätt och vis men jag själv förändrade inte arbetet 
nämnvärt från Räddningstjänstlagen. Gällande Kulturmiljölagen har jag ofta haft 
god kontakt med antikvarier och har av den anledningen inte kikat särskilt mycket 
på den lagstiftningen. Jag la mina åsikter och kommentarer utan någon vidare 
hänsyn till lagarna, utrymningen var det absolut viktigaste för mig. Kyrkan har ju 
ett problem med att folk ska kunna ta sig ut. Det finns många exempel på kyrkor 
som tar in mycket folk utan tillräckligt många utrymningsvägar. Tack och lov så är 
detta endast vid fåtal tillfällen, skolavslutningar, högtidsfirande osv. Vid sådana 
tillfällen var det viktigt att förhöja det organisatoriska brandskyddet på plats.  

 

Fråga 6: Hur väger du personsäkerheten mot egendomsskydd när besiktigar en kyrka? 

Anteckningar: Bengt berättar: Jag arbetade med båda delarna. Ofta så var det lätt att få igenom 
åsikter och förslag till förbättring om man klargjorde att man (fastighetsägare) kan 
söka statliga medel för detta. Mycket av mitt arbete var möjligt tack vara 
kyrkoantikvarisk ersättning. Generellt står personsäkerheten högre, men åtgärder 
för detta gynnar ofta egendomsskyddet samtidigt.  
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Fråga 7: Har du upplevt några konflikter då ett utökat brandskydd skulle inskränka på 
kulturbevaringen av kyrkan eller dess inventarier?  

Anteckningar: Bengt berättar: Diskussionen om just utrymningsvägar har vi haft uppe med många 
kyrkor. Antingen är de för smala eller helt enkelt för få med avseende på kyrkans 
storlek. Det finns många exempel, men varje fall är unikt i sig. Detta är särskilt 
vanligt i gamla kyrkor, vilka i sin tur ofta är svårare att åtgärda eller konstruera 
sådana åtgärder i.   

 

Fråga 8: Har du samarbetat med andra aktörer i dessa frågor?  

Anteckningar: Bengt berättar: Nej endast svenska kyrkan, mestadels kyrkfolk på driftsidan.  
 

Fråga 9: Anser ni att det saknas något, alternativt finns problem, i dagens regler och lagar 
kring ämnet? Syftar främst till LSO och Kulturmiljölagen.  

Anteckningar: Jag är för dåligt insatt i regelverken för att kunna ge ett konkret svar. Men visst 
känns det som att lagarna inte samverkar direkt.  
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10.2.9 Intervjuprotokoll	-	Riksantikvarieämbetet		
Information om intervjun 

Företag/Myndighet Riksantikvarieämbetet  Datum: 2020-10-16 Tid: 13:15 

Intervjuarens namn: Erika Hedhammar  
Intervjuarens titel: Utredare  

Antecknare: Simon Andersson 

Leder intervjun: Rasmus Sandgren 

 

Generell inledning 
Tid i branschen? – Som konservator sedan 96, på museer, nuvarande tjänst sedan 2009 

Arbetsuppgifter – Samordningsfunktion kring frågor om Brandskydd, stöld och naturskador.  

Samverkningsgrupper: Där en är med 20 organisationer kring Brandskydd, restvärdesräddning och 
kulturarv. Och har även andra arbetsuppgifter än detta.  

 

Frågor att ställa till intervjuaren 

Fråga 1: Vad anser ni är den generella nivån på brandskyddet i svenska kyrkor?  

Anteckningar: Jättesvårt att svara på. Väldigt olika förutsättningar, med personal, frivilliga. Kyrkor 
ser väldigt olika ut. Det finns olika engagemang för frågan, och det handlar i många 
fall om att engagemanget får gehör uppifrån ledningen.  

 

Fråga 2: Hur arbetar Riksantikvarieämbetet med frågor gällande brandskydd i kyrkliga 
kulturminnen och vilka lagar har ni för ansvar att upprätthålla i samband med 
detta? 

 
-     Vilka instanser finns det inom RAA? 
- Roll & Ansvar/Befogenheter  

Anteckningar: Lite osäker. De har ingen tillsyn men kan överklaga länsstyrelsens beslut om 
kyrkliga kulturminnen, vilket handlar om kyrkliga kulturminnen. Kan skriva 
föreskrifter till Kulturmiljölagen. Står inget om brandskyddet i kap 4 i 
kulturmiljölagen, men Erika säger att frågan är lyft internt inom 
riksantikvarieämbetet, att se över hur brandskyddet nämns i dessa föreskrifter och 
vägledningar.  
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Kyrkoantikvarisk ersättning: Svenska kyrkan ger ut bidrag för att bevara och ta 
hand om kyrkor. Där är riksantikvarieämbetet inblandad i den nationella 
samrådsgruppen. Där går en del av bidraget till exempelvis 
brandlarm/säkerhet/sprinkleranläggning osv.  

De kan inte påverka kulturmiljölagen, men har möjligheter att skriva föreskrifter.  

Rasmus: Hur tungt väger föreskrifterna, de väger tungt i LSO, är det 
detsamma i KML?  
Erikas uppfattning är att det är samma gällande föreskrifter i KML.  

Rasmus: Hur många instanser finns det inom riksantikvarieämbetet som är 
kopplade till detta? Erika jobbar på Kulturvårdsavdelningen (mjuka värden, råd 
och stöd). Tillsynsmyndighet för de statliga byggnadsminnena och ger tillstånd för 
förändringar i dessa. Har en hel del register, det finns ett som heter 
bebyggelseregistret där alla kyrkor som är skyddade av kulturmiljölagen ska finnas 
med.  

Svenska kyrkan har äger kyrkorna, så varje församling bär ansvaret. De är ägare 
och fastighetsförvaltare. Sen har länsstyrelserna ansvar för att ”kontrollera” och ge 
tillstånd för förändringar. Riksantikvarieämbetet har bara möjlighet att överklaga 
beslut som länsstyrelsen har tagit.  

 

Fråga 3: Vilka svårigheter finns det finns vid arbete med kulturmärkta kyrkor? 

Anteckningar: Kyrkan är en gudstjänstlokal som används för en verksamhet, och den utvecklas 
ganska mycket. Tidigare kanske man mest satt i sin bänk och lyssnade på prästen 
rakt upp och ned, medans nu vill man nyttja lokalen för andra evenemang.  

Finns även svårigheter då kyrkan ska vara öppet för alla. Finns mycket konst och 
är nästan som ett muséum, där man inte vill förändra så mycket i kyrkorummen. 

Man vill fortfarande ha ett bra brandskydd avseende personsäkerhet och egendom.   
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Fråga 4:  
Har ni stött på problem vid vägning mellan bevarande av kultur och 
brandskydd?  

 
- Hur införstådda är ni med LSO? 
- Utför ni denna vägning och tar beslut? 

Anteckningar: Ja. Det pågår ett par stycken fall just nu. Då handlar det främst om 
utrymningsvägar, det finns för få, och för många besökare.  

Länsstyrelsen gör avvägningen. Länsstyrelsen har både personer som gör beslut 
om förändring i kyrkan, men de gör även tillsyn över räddningstjänstens beslut.  

Nej vi tar inte dessa beslut. Men vi kan överklaga länsstyrelsen beslut.  

Mitt syfte är ofta att medla mellan länsstyrelsen, räddningstjänsten och kyrkan. Jag 
blir ofta kontaktad i samband med dessa sammanhang. Ofta handlar det då om att ge 
råd för att de ska förstå varandra och vilka alternativ som finns. 

 

Fråga 5: Hur vägs personsäkerheten respektive egendomsskyddet in i era bedömningar 
gällande brandskyddet i kyrkor? 

Anteckningar: Vår fråga handlar om att skydda egendom. Lagstiftningen syftar mot egendom och 
byggnaderna. Kulturmiljölagen säger inget om personskydd, men tar upp hur 
egendomen ska skyddas. 

 

Fråga 6: Vilka andra aktörer samarbetar/motarbetar ni i dessa processer och 
utredningar? 

 
- I vilket skede sker dessa samarbeten? 
- Hur ser dessa samarbeten ut? 

Anteckningar: Till vardags har de ganska mycket kontakt med Länsstyrelserna. Men för Erikas 
del, har hon ganska mycket kontakt med olika räddningstjänster, MSB 
brandskyddsföreningen, försäkringsbolag, aktörer med byggnadsvård eller andra 
aktörer som jobbar i kyrkorna.  
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Erika känner inte att man motarbetar, snarare att man har olika uppgifter. Tror på 
tidigt samråd.  

Samråd bör ske tidigt när man har varit på besök eller tillsyn i en kyrka. Tror det är 
viktigt att räddningstjänsten vågar skriva föreläggande. Därför det är svårt att 
förhålla sig till något som inte är ett föreläggande.  Och tidig diskussion.  

 

 

Fråga 7: Anser ni att det saknas något, alternativt finns problem, i dagens regler och lagar 
kring ämnet? Syftar främst till LSO och kulturmiljölagen  

Anteckningar: Saknas någon slags vägledning. Behöver lyfta kunskapen kring ämnet, hos många 
aktörer. Riksantikvarieämbetet och kyrkan behöver mer kunskap kring brandskydd, 
och räddningstjänsten behöver mer kunskap kring bevarande av kultur och KML.  

Saknas exempel där det löst sig på ett bra vis.  

Handboken 1997 är i stort behov av uppdatering!  
 

Ytterligare anteckningar 

Avslutningsvis säger Erika: Samarbete, samarbete, samarbete!  Förstå varandra, och diskutera mycket!  

Seminarier är en bra mötesplats att utbyta idéer.  Dela med sig av lösningar! Inspirera varandra med 
goda lösningar. Vara lösningsorienterade.  

Sammanställa vad som redan är gjort, och lära sig av tidigare erfarenheter.  

Härlövs fall: Hänvisar mycket till BBR, känns otydligt motiverat. Är väldigt sugen på att höra på 
räddningstjänstens motivation. 
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10.2.10 Intervjuprotokoll	-	Svenska	kyrkan	A	
Information om intervjun 

Företag/Myndighet: 
Svenska kyrkan –  
Alvesta församling Datum: 2020-11-03 Tid: 16.00 

Intervjuarens namn: Elisabet Cárcamo Storm 
Intervjuarens titel: Kyrkoherde Alvesta Församling 

Antecknare: Rasmus Sandgren 

Leder intervjun: Simon Andersson 

 

Frågor att ställa till intervjuaren 

Fråga 1: Vad anser ni är den generella nivån på brandskyddet i svenska kyrkor?  

Anteckningar: Jag anser att den är god. Våra ambitioner är givetvis att ha en hög nivå på 
brandskyddet. Men det är trots allt väldigt gamla byggnader som vi har att göra med, 
så byggnadstekniskt är det inte alltid lätt men vi utbildar vår personal, ser över vår 
verksamhet och anpassar oss efter vilken sorts event vi ska ha.  

 

Fråga 2–3: Hur arbetar ni som fastighetsägare med brandskyddet?  
Har ni kunnig personal inom organisationen gällande frågor med brandskydd, 
eller vänder ni er till andra aktörer, exempelvis brandkonsulter? 

Anteckningar: Vi arbetar mycket med SBA.  

Vår personal är absolut kunnig och korrekt utbildade. Men vi har mycket kontakt 
med en extern leverantör Brandab som både tittar på våra brandtekniska lösningar 
och sköter våra utbildningar.  

 

Fråga 4: Vem inom församlingen står som ansvarig för brandskyddet?  

Anteckningar: Det yttersta ansvaret bär jag. Även om det internt går att delegera vidare så är det 
jag som står som ansvarig.  

 

 

Fråga 5: Har ni varit med om någon tvist gällande brandskydd och bevarande av kultur i 
er kyrka? 
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Anteckningar: Ja, vi har ett pågående ärende som just nu ligger hos förvaltningsrätten. Det gäller 
ett föreläggande från tillsynsmyndigheten som anmärker att personantalet bör 
begränsas med tanke på att det endast finns en utrymningsväg. Vi, tillsammans 
med andra aktörer, tycker att det rekommenderade personantalet är för lågt i 
förhållande till de rådande utrymningsmöjligheterna.  

 

Fråga 6: Vilka andra aktörer kommer ni i kontakt med gällande ert brandskydd, 
bevarande av kultur? Vilka ytterligare aktörer har ni kommit i kontakt med i 
den omnämnd rättstvisten?  

Anteckningar: Gällande brandskydd så har vi som sagt god relation till ett Brandab. Gällande 
kulturbevarande görs detta främst genom länsstyrelsen.  

Under tvisten är vi i kontakt med en rad olika aktörer. Naturligtvis Länsstyrelsen 
och räddningstjänst. Men också Riksantikvarieämbetet och MSB, samt 
Brandskyddslaget som extern konsultfirma för att se över vårt fall.  

 

Fråga 7: Existerar det något samarbete med andra kyrkor och församlingar i frågor och 
standarder för brandskyddet?  

Anteckningar: Inte från min nivå, då måste man söka sig upp till stiften som har mer övergripande 
koll. Tvärt om upplevde jag situationen som väldigt ensam när vi fick vårt 
föreläggande. Det var svårt att hitta rätt bland personer att vända sig till och få 
hjälp.  
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Fråga 8: Spelar er åsikt gällande vägning av brandskydd och bevarande av kultur någon 
roll eller tas dessa beslut av en annan aktör?  

Anteckningar: Nej vår åsikt är sällan särskilt intressant. Länsstyrelsen och räddningstjänsten har 
ju båda sina lagar att förhålla sig till. Även om vi hade ställt oss med 
räddningstjänsten och sagt att det vore en klok idé att borra upp en till 
utrymningsdörr här så hade det stoppats av andra lagar.  

 

Fråga 9: Anser ni att det saknas något, alternativt finns problem, i dagens regler och lagar 
kring ämnet? Syftar främst på LSO och kulturmiljölagen   

Anteckningar: Som fastighetsägare måste det finnas tydliga riktlinjer på vad jag ska göra och vem 
jag ska kontakta när jag får ett föreläggande. Jag kände mig inledningsvis väldigt 
ensam i detta och vi besitter ju inte den kunskapen direkt. Om det sen ska stå i 
direkt i lagen eller finnas tillgänglig på annat sätt är jag inte tillräckligt insatt i för 
att föreslå.  
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10.2.11 Intervjuprotokoll	-	Svenska	kyrkan	B	
Information om intervjun 

Företag/Myndighet 
Svenska kyrkan -  
Västerås Stift Datum: 2020-11-04 Tid: 8.15 

Intervjuarens namn: Johan Stråhle 
Intervjuarens titel: Stiftingenjör 

Antecknare: Rasmus Sandgren 

Leder intervjun: Simon Andersson 

 

Frågor att ställa till intervjuaren 

Fråga 1: Vad anser ni är den generella nivån på brandskyddet i svenska kyrkor?  

Anteckningar: Relativt god sett till helheten. Man har ju byggnader som är byggnadstekniskt 
brandsäkra från början. Det är gedigna material som sällan är lättantändliga eller 
bidrar till snabb flamspridning, ett slags fysiskt skydd i byggnaden. Detta är goda 
förutsättningar, särskilt om byggnaden är försedd med brandlarm.  

Problemet uppstår sedan om det börjar brinna när det inte är folk på plats, ofta då 
till följd av elfel. Då kan brandförloppet ha hunnit långt utan detektering och det 
finns sedan många kyrkor som har långt till räddningstjänsten. Detta blir på så vis 
inte en fråga om personsäkerheten utan endast egendomsskydd.  

Sprinkleranläggningar är också bra, men det är ingen universal lösning. Det bör ses 
över i varje enskilt fall. 

 

Fråga 2: Hur arbetar ni i förhållande till LSO och KML?  

Anteckningar: Vi måste självklart ta hänsyn till båda två. Vilket är väldigt svårt då de i många fall 
är direkt motstridiga för oss. Mitt i detta ska vi försöka bedriva en verksamhet, i 
byggnader som ibland ska kunna ta emot 100-tals personer. KML, LSO och vår 
verksamhet (Svenska Kyrkan) lirar inte ofta med varandra. Vi har förståelse för 
båda parter, och framförallt länsstyrelsen som sitter på båda stolar, men det är svårt 
att arbeta kring det ibland. Möjlighet till dialog och kompromiss är viktigt i detta. 
Det finns även överenskommelse mellan staten och kyrka som man måste ta 
hänsyn till. 
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Fråga 3: Hur är din tolkning av överenskommelsen med mellan staten och svenska kyrkan 
från 2000? 

Anteckningar: 

Den klargör bland annat att (citerat: Ku2000/470/KA §3) Svenska kyrkan svarar för att 
de kyrkliga kulturminnena i framtiden är tillgängliga för var och en i minst samma 
utsträckning som för närvarande. Man ska kanske inte se det som ristat i sten för varje 
enskild kyrka men för den samlade tillgängligheten i hela beståndet gäller att den inte 
får minska. Vi har trots allt för avseende att hålla kyrkor öppna i minst samma 
utsträckning som vi hade vid millennieskiftet då överenskommelsen tecknades. Detta 
kan bli problematiskt om statens egna myndigheter samtidigt begränsar antalet 
personer i en kyrka med hänvisning till LSO. 
  
Tillgänglighet kan omfatta mycket, både vad gäller personantal, öppethållande och 
åtkomst för personer med funktionsvariationer. Man kan se den som en begäran att 
hålla kyrkorna öppna och anpassade, och därmed tillgängliga för alla personer i minst 
samma utsträckning som vid den så kallade relationsförändringen.  

 

Fråga 4: Hur arbetar ni med brandskyddet i kyrkor?  

Anteckningar: Min roll är främst att utbilda och kontrollera, alltså mestadels en rådgivande roll. 
Vi har också en form av internt tillsynsarbete som vi arbetar med.  

 

Fråga 5: Har ni varit med i några rättstvister i samband med brandskydd kontra 
kulturbevarande i kyrkor?  

Anteckningar: Nej inga rättstvister. Givetvis har vi arbetat med oenigheter och det har stundtals 
varit lite grymtande, men vi har lyckats hålla det utanför juridiska instanser. Med 
dialog och kompromiss har vi lyckats nå samsyn i alla fall som jag varit med. 
Oftast går det att arbeta mycket med det organisatoriska brandskyddet.  

 

Fråga 6: Vilka andra aktörer kommer du i kontakt med i ditt arbete med brandskydd 
samt bevarande av kultur i kyrkor? 

Anteckningar: När det har uppstått anmärkningar träffar jag ofta tillsynsmännen på plats i ett 
tidigt stadie. Leder detta sedan till oenigheter kopplas sedan länsstyrelsen in.   
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Fråga 7: Vad är er åsikt i frågan om bevarande av kultur till pris av ett sämre brandskydd 
och vice versa?  

Anteckningar: Ja, den är svår att svara direkt på. Kulturarvet får inte bli viktigare än 
personsäkerhet. Jag kan ha förståelse för att man vill begränsa antalet besökare i en 
kyrka om den endast har en utrymningsväg och det är porten. Kanske inte att det 
ska begränsas till exakt 30 för att det är en magisk siffra, men kanske kring 30-50. 
Därefter ska man givetvis se efter om det går att få upp ytterligare en 
utrymningsväg som inte inskränker på kulturarvet, eller eventuella använda 
fönsterna. Men ännu en gång, personsäkerheten måste gå först, men sådant går ofta 
att lösa med kompromisser.   

 

Fråga 8: Anser ni att det saknas något, alternativt finns problem, i dagens regler och lagar 
kring ämnet? Syftar främst till LSO och Kulturmiljölagen.  

Anteckningar: Det som fattas är en accepterad vägledning. Både för KML och LSO finns det 
förarbeten som borde resultera i en handbok som förklarar och ger riktlinjer i hur 
man hanterar dessa lagöverskridande frågor när man går in i olika lagforum. 
Myndigheternas huvudmän, alltså Riksantikvarieämbetet och MSB i denna fråga, 
bör gemensamt ta fram en skrift och vägledning i det här. På så vis kommer alla 
berörda känna att den appliceras på deras arbete och först då kan vi börja nå en 
gemensam acceptans.  

 

 


