
Svensk författningssamling 

Civilförsvarskungörelse 

SFS 1944:646 
 

Utdragen är gjorda av Värmlands Brandhistoriska klubb (december 2013) för att främst belysa 

brandkårernas roll. Kursiv text utgör bara sammanfattning av lagtext. 

 

 

1 kap 

Civilförsvarets uppgifter och tjänstegrenar 

 

1 § 

Civilförsvaret tillkommer; 

 

a) Att planlägga och i enlighet med meddelade föreskrifter verkställa erforderliga 

åtgärder för civilbefolkningens samt anläggningars, byggnaders och annan egendoms 

skyddande mot fientliga anfall, särskilt flyganfall, ävensom mot spioneri och sabotage 

b) Att ingripa mot sådan brand eller skada, som förorsakats av fientlig verksamhet 

c) Att under krig och, i den mån Kungl. Maj:t därom förordnar, vid krigsfara ingripa 

jämväl mot annan brand eller skada än sådan, som förorsakats av fientlig verksamhet. 

 

 2 kap 

Beredskapsgrader inom civilförsvaret 

 

§ 6 

Beredskapsgrader benämns III, II och I 

 

§ 7 

Beredskapsgraderna innebär;  

Beredskapsgrad III (lägsta beredskapsgraden), att civilförsvaret skall kunna utnyttjas till 

omkring en tredjedel senast sex timmar efter det förordnade om högre beredskapsgrad 

meddelats ävensom att sådana åtgärder skola vara vidtagna, att beredskapsgrad II kan intagas 

senast aderton timmar och beredskapsgrad I senast tjugofyra timmar efter förordnande därom. 

 

Beredskapsgrad II (mellersta beredskapsgraden), att civilförsvaret kan omedelbart utnyttjas 

till omkring en tredjedel ävensom att sådana åtgärder skola vara vidtagna, att beredskapsgrad 

I kan intagas senast sex timmar efter att förordnande därom meddelats. 

 

Beredskapsgrad I (högsta civilförsvarsberedskap), att civilförsvaret i dess helhet hålles i full 

beredskap. 

 

3 kap 

Civilförsvarets ledning 

 

4 kap 

Organisationsplaner mm 

 



21 § 

Organisationsplan för civilförsvarsområde skall innehålla; 

j) särskilda mer betydande anordningar, alarmeringsanordningar, radioanläggningar, 

observationsplatser, branddammar, reservanordningar för brand- och dricksvattenledningar, 

härbärgen för utbombade, mottagningsanordningar för sjukvårdsinrättning 

 

5 kap 

Civilförsvarsplikt. Inskrivning av personal 

 

6 kap 

Allmänna påbud, gällande under civilförsvarsberedskap 

 

Mörkläggning 

45 § 

Innerbelysning i byggnad, kiosk, i spårvagn, bil eller annat fordon ska hållas fullständigt 

avskärmat utåt eller släckt.  

 

46 § 

Ytterbelysning ska hållas släckt 

 

47 § 

Till ytterbelysning innefattas framlyktor på fordon, arbetsbelysning och handlyktor som skall 

hållas släckt under flyglarmtillstånd. 

 

Ingen del av ljuskällan får vara synlig över det genom detsamma gående horisontalplanet. 

 

Civilförsvarsstyrelsen och väg- och vattenbyggnadsstyrelsen ger föreskrifter om avskärmning 

av belysning på fordon. 

 

Civila utryckningsfordon får fick utryckning under flyglarmtillstånd framföras med 

avskärmad belysning.  

 

I trängande fall får fordon vid utryckning, även under flyglarmtillstånd, framföras med 

sökarljus eller om det är försett med särskilda mörkläggningsstrålkastare, med ej avskärmat 

strålkastarljus. 

 

7 kap 

Undanförsel 

8 kap 

Vissa åligganden jämlikt 7 kap civilförsvarslagen mm 

9 kap 

Förfoganderätt för civilförsvarets behov 

10 kap 

Bestämmande av ersättning 

11 kap 

Särskilda bestämmelser 

 

§ 90 

Kungörelsen gäller till och med 30 juni 1949 
 


