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SFS 1960:74 
 

 

Utdragen är gjorda av Värmlands Brandhistoriska klubb (januari 2014) för att främst belysa 

brandkårernas roll. Kursiv text utgör bara sammanfattning av lagtext. 

 

1 kap 

Allmänna bestämmelser 

 

1 § 

Civilförsvaret har till uppgift att i de hänseenden Konungen bestämmer utöva sådan 

verksamhet för rikets försvar, som avser att skydda och rädda liv och egendom vid anfall mot 

riket och som icke åvilar krigsmakten.  

 

2 kap 

Grunddragen av civilförsvaret 

 

3 § 

Den centrala ledningen av civilförsvaret utövas under Konungen av civilförsvarsstyrelsen. 

 

4 § 

Inom varje län handhar länsstyrelsen ledningen av civilförsvaret.  

 

5 § 

Riket indelas i civilförsvarsområden för det lokala civilförsvaret och, i den utsträckning det 

finnes erforderligt, i särskilda områden för det regionala civilförsvaret. 

 

§ 6 

Inom civilförsvarsområdet utövas ledningen av civilförsvaret under civilförsvarsberedskap 

samt, om Konungen i fråga om visst civilförsvarsområde så förordnar, även eljest av en 

civilförsvarschef. 

 

3 kap 

Civilförsvarsplikt 

 

4 kap 

Anordnande av skyddsrum 

 

5 kap 

Särskilda civilförsvarsåtgärder vid krig eller krigsfara 

 Utrymning och inkvartering 

 Bortflyttning och inflyttningsförbud 

 Allmänna påbud 

 



6 kap 

Kommunerna och civilförsvaret 

 

§ 40 

 

1  mom. Det åligger kommun att; 

Genom sina myndigheter lämna länsstyrelsen och civilförsvarschefen biträde i sådana frågor 

rörande civilförsvaret som har samband med de särskilda myndigheternas 

verksamhetsområden, varvid kommunen bland annat har att på därom gjord framställan 

tillhandahålla tillgängliga, för civilförsvaret erforderliga byggnadsritningar, kartor och dylikt;  

 

Inrätta och utrusta allmänna skyddsrum samt reservanordningar för vatten-, gas- och 

elektricitetsförsörjningen i den omfattning som civilförsvarsstyrelsen eller länsstyrelsen 

bestämmer 

 

Förvara och underhålla materiel för bl.a. brandtjänst. 

 

§ 44 

Tillhandahåller kommunen lokaler för civilförsvarets administration, för förvaring av annan 

materiel eller utrustning för civilförsvaret utöver tillhandahållen materiel…….skall skälig 

ersättning utgå av statsmedel.  

  

 

7 kap 

Fastighetsägarna och civilförsvaret 

 Verkskydd mm 

 Skyddsrum och andra anordningar 

 Utrymning 

 Gemensamma bestämmelser 

 

8 kap 

Förfoganderätt för civilförsvarets behov. 

 

§ 68 

Civilförsvarschef och chef för undsättningskår inom civilförsvaret och länsstyrelsen får under 

civilförsvarsberedskap ta i anspråk mark, byggnader, livsmedel, transportmedel mm 

 

9 kap 

Ansvarsbestämmelser 

 

 

Stockholms slott den 22 april 1960 

 

Gustaf Adolf 
 


