
Brandordning för Arvika kommun 1971 (version från 1975) 

Antagen av fullmäktige 1971-12-16, fastställd av länsstyrelsen 1973-02-20. Ändring fastställd 

av länsstyrelsen 1975-03-10 

BRANDSTYRELSEN 

§ 1 

 

Förvaltningen av brandförsvarets angelägenheter handhaves av kommunstyrelsen i egenskap 

av brandstyrelse. 

 

BRANDSTYRKA M M 

 

§ 2 

 

Kommunens brandstyrka svarar för brandsläckning inom kommunen med undantag för Gun-

narskogs och Bogens församlingar nordost om en tänkt linje Mångdammen, Abborrsjöns ost-

spets, Ormtjärnets sydspets samt sjösystemet Stråtjärnet från tilloppet – Åstjärnet - Lilleksäl-

ven – Lilleken - Kattjärnet - Lövvattnet - Skälsjöä1ven - Skälsjön - Riksgränsen. Genom avtal 

med Sunne kommun svarar brandkåren i Gräsmark för brandsläckning inom den delen av 

kommunen. Genom avtal med Eda kommun tillförsäkrades kommunen rätt att omedelbart 

efter inkommande larm jämväl larma brand-kåren i Åmotfors vid brand i Ny församling väs-

ter om Öjenässjön, Gretjärn och dessa sjöars utlopp i Nysockensjön, Önaområdet samt nord-

väst om en tänkt linje Köjebäcken, Drippeltjärnet och församlingsgränsen intill Lövnäset vid 

Ränken. Vid brand inom Åmotfors pappersbruk AB och Norma projektilfabrik AB i Åmot-

fors, Johnson Metall AB i Charlottenberg, Frank Dahlberg AB i Koppom, AB Hilmer An-

derssons och AB Lässeruds såg i Lässerud samt Adolfsfors AB sågverk i Adolfsfors åtager 

sig kommunen enligt samma avtal att omedelbart efter inkommande larm till platsen sända 

vaktstyrkan i Älgå samt från Arvika den speciella personal och materiel, som bedömes erfor-

derlig i varje särskilt fall.  

 

§ 3 

Kommunens brandstyrka utgöres av; 

 

a) brandchefen, som ska vara heltidsanställd,  

b) en vice brandchef, som skall vara heltidsanställd,  

c) en brandkår bestående av heltidsanställd personal till ett antal av minst 15, varav minst 

3 brandmästare samt deltidsanställd personal till ett antal av minst 86 varav minst 4 

brandmästare tillika platschefer och minst 8 brandförmän. 

d) brandvärn. som i första hand avses för bygdebrandförsvaret, bygdebrandvärnet skall 

bestå av minst 32 man, varav minst 5 förmän. Genom avtal med AB Bolinder-

Munktell skall detta företags industribrandkår utgöra bygdebrandvärn. Vidare skall 

byqdebrandvärn om vardera minst 1 befäl och 5 man finnas i Mangskog, Högerud, 

Fredros och Bogen. 

 

Brandvärnet för skogsbrandförsvaret, skogsbrandvärnet, skall bestå av minst 50 man, varav 

minst10 skogsbrandförmän, 10 uppbådare och 30 beredskapsmän. 



4 § 

 

Förutom vad i brandlagen, brandstadgan eller eljest föreskrivs åligger det brandchefen  

 

att utfärda instruktioner rörande brandstyrkans tjänstgöring, 

att utfärda order angående den dagliga tjänsten och lämna brandpersonalen de meddelanden, 

som kan vara nödvändiga för tjänstens upprätthållande, samt beträffande den heltidsanställda 

personalen förordna om lämp1ig sysselsättning då egentlig brandtjänst inte förekommer, 

att då så erfordras närvara vid byggnadsnämndens sammanträden samt att före mars månads 

utgång varje år till brandstyrelsen avgiva berättelse rörande brandstyrkans verksamhet och 

övriga förhållanden vid brandförsvaret under föregående år. 

 

5 § 

 

Med den heltidsanställda personalen i brandkåren skall övning hållas i den omfattning brand-

chefen bestämmer, dock genomsnittligt minst 3 övningar per vecka. Med den deltidsanställda 

personalen i Arvika skal1 årligen hållas minst 24 övningar. Med den övriga deltidsanställda 

skall årligen hållas minst 1 övningar. Med bygdebrandvärnet skall årligen hål1as minst 4 öv-

ningar och med skogsbrandvärnet årligen minst 1 övning. 

 

6 § 

 

Inom kommunen skall finnas 5 brandstationer. Dessa skall vara belägna i Arvika, Edane, 

Glava, Gunnarskog och Älgå 

 

Därjämte skall finnas materieldepåer i Mangskog, Högerud, Fredros och Bogen,  

 

BEREDSKAP 

 

7 § 

 

Första utryckning för brandsläckning skall ständigt kunna ske från kommunens brandstationer 

med minst de vaktstyrkor inom högst den tid, räknat från det personalen börjar alarmeras till 

dess första utryckningsfordonet lämnar brandstationen (anspänningstid) som anges nedan: 

 

Vaktstyrka minst   Anspänningstid 

brandbefäl brandmän  högst min 

 

Arvika  1 + 4   1,5 

Edane  1 + 4   5 

Glava  1 + 4   5 

Gunnarskog  1 + 3   5 

 Älgå 1 + 3   5 

 

Utöver den för första utryckning för brandsläckning erforderliga minsta vaktstyrkan skal1 

finnas en beredskapsstyrka bestående av minst 10 man i Arvika. Utryckning för brandsläck-

ning med beredskapsstyrkan skall normalt kunna ske inom en tid, räknat på sätt som angivits i 

första stycket, av högst 8 minuter (anspänningstid). 

 

  



 

KOMPETENSFÖRESKRIFTE R 

8 § 

I fråga om brandbefälet gäl1er följande kompetensföreskrifter: 

A. Brandchefen 

Brandchefen skall ha avlagt brandingenjörsexamen vid Statens Brandskola. 

B. Vice brandchef 

Vice brandchef skall ha avlagt lägst brandmästarexamen vid Statens Brandskola. 

C. Brandmästare 

Heltidsanställd brandmästare skall ha avlagt lägst brandmästarexamen vid Statens Brand-

skola. 

DeltidsanstäI1d brandmästare skall ha genomgått lägst brandbefälskurs B vid Statens Brand-

skola. 

D. Brandförman 

Heltidsanställd brandförman skall ha avlagt lägst brandförmansexamen vid Statens Brand-

skola. 

ALARMERING 

9 § 

Kommunen skall ha tillgång till en ständigt med lämplig personal bemannad brandlarmcent-

ral, till vilken allmänheten kan giva brandlarm (ingående larm) och varifrån brandstyrkan kan 

kallas till utryckning (utgående larm). 

10 § 

För ingående larm skall i centrala Arvika finnas särskilda larmanordningar för allmänheten 

inom industri-, affärs-, kontors-, hamn- och upplagsområden samt andra områden av motsva-

rande karaktär, såvida möjligheterna därstädes att genom telefon larma brandstyrkan icke är 

tillfyllest under alla tider av dygnet. På eller invid sådan brandlarmanordning, skall finnas 

anvisning om hur larm skall givas samt vad den som givit larm har att iakttaga. Under den 

mörka delen av dygnet skall larmanordningen vara utmärkt genom särskild belysning. I hän-

delse av gatuavstängning e1ler motsvarande skal1 sådana åtgärder vara vidtagna, att larman-

ordningen likvä1 hålles tillgänglig. 

Inom varje fastighet ska1l i erforderlig omfattning genom ägarens eller innehavarens försorg 

anbringas tydligt anslag om var och hur brandlarm kan givas. Sådana anslag tillhandahålles 

kostnadsfritt hos brandchefen. 



 

11 § 

För utgående larm skall finnas särskilda anordningar, varigenom personalen på respektive 

brandstationer kan samtidigt kallas till utryckning. Mellan brandlarmcentralen och polissta-

tionen i Arvika skall finnas direkt telefonförbindelse. 

 

VATTENFÖRSÖRJNING 

12 § 

För vattenförsörjning vid brandsläckning skall finnas erforderligt antal brandposter anslutna 

till befintliga vattenledningsnät. 

 

Brandposterna skall genom respektive vattenverks försorg hållas lätt tillgängliga och i bruk-

bart skick samt deras belägenhet tydligt utmärkas. Brandposternas placering bestämmes efter 

samråd med brandchefen. Brandchefen skall underrättas, när vattenledning till brandpost av-

stänges och åter öppnas samt när ny brandpost färdigställts. 

 

Där så erfordras, skall branddammar eller andra vattentag anordnas. Vattentag skall hållas lätt 

tillgängligt samt vara tydligt utmärkt och om så är nödvändigt för att förhindra olyckshändel-

ser, försett med skyddsanordningar. 

SOTNING 

13 § 

I sotningshänseende utgör kommunen ett distrikt. 

14 § 

Tiden från en sotning till nästa må icke utsträckas längre än här nedan sägs. 

1 Fem veckor 

a) för köksspis ugn eller annan jämför1ig eldstad jämte tillhörande rökkanal, såvida eldning 

äger rum i större omfattning än för enskilt hushållsbehov, såsom i hotell, restaurang, bageri, 

charkuteri, rökeri, rosteri, snickeri och annan därmed jämförlig inrättning. 

b) för värme-, varmvatten-, varmluft- och ångpanna jämte tillhörande rökkanal, såvida eld-

ning sker med ved, torv, stenkol eller därmed ur sotbildningssynpunkt jämförlig olja eller an-

nat bränsle. 

2 Tio veckor 

a) för tvättpanna i bostadshus jämte tillhörande rökkanal, såvida tvättpannan är avsedd att 

användas av mer än fem hushål1, 



b) för värme-, varmvatten-, varmluft- och ångpanna jämte tillhörande rökkanal, som ej är att 

hänföra under punkt 3 b) såvida eldning sker uteslutande med koks, antracit eller därmed ur 

sotbildningssynpunkt jämförlig olja eller annat bränsle. 

3 Femton veckor 

 

a) för köksspis eller annan jämförlig eldstad, såvida eldning äger rum endast för enskilt hus-

hålls behov. sam.t för annan kanalansruten förbränningsanordning jämte tillhörande rökkana-

ler; sotningsfrist omfattande merparten av månaderna juni augusti utsträcks till tjugotvå 

veckor, 

 

b) för värme- och varmvattenpanna med värmeeffekt icke överstigande 50 Mcal/h (60 kW) 

jämte tillhörande rökkanal i småhus, såvida eldning sker uteslutande med koks, antracit e1ler 

därmed ur sotbildningssynpunkt jämförlig olja eller annat bränsle; sotningsfrist omfattande 

merparten av månaderna juni augusti utsträcks till tjugotvå veckor. 

 

4 Tre månader 

 

För imkanal hörande till större kök, t ex restaurangkök, gatukök eller grillbar. 

 

5 Ett år 

 

a) för värme-, varmvatten- och ångpanna eller annan jämförlig eldstad jämte tillhörande rök-

kanal i större värmecentral, vilken står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftle-

dare och vars skorsten (-ar) icke i någon del gränsar till andra utrymmen än sådana som ingår 

i värmecentralen, 

 

b) för värmepanna med fotogeneldad insatsbrännare av förångningstyp jämte tillhörande rök-

kanal, 

 

c) för kakelugn, kamin för fast eller flytande bränsle, annan öppen spis än sådan som avses i 

punkt 6b) samt övriga eldstäder och förbränningsklosett jämte tillhörande rökkanal. 

 

d) för annan tvättpanna i bostadshus än sådan som avses i punkt 2 a) jämte tillhörande rökka-

nal, 

 

e) för frånluftskanal från bageriugn, tvättinrättning och liknande anläggning. 

 

6 Två år 

 

a) för andra imkanaler än sådana som avses i punkt 4, 

 

b) för öppen spis eller annan eldstad jämte tillhörande rökkanal i utrymme, som 

normalt uppvärms av annan uppvärmningsanordning, 

 

c) för köksspis, öppen spis, kamin för fast eller flytande bränsle och liknande eldstad samt 

förbränningsklosettt jämte tillhörande rökkanal i fritidshus och därmed jämförliga byggnader, 

vilka icke används som stadigvarande bostad. 

 

  



15 § 

 

Mom 1 Har eldning ej skett efter senaste sotning, behöver ny sotning ej utföras. 

 

Mom 2 Vid övergång från ett bränsleslag till ett annat bör, då fråga är om i 14 § punkterna 

1b), 2 b) och 3 b avsedda objekt anmälan därom göras till skorstensfejarmästaren. 

 

Mom 3 Brandchefen äger att efter skorstensfejarmästarens hörande avgöra till vilken av de i 

14 § nämnda grupperna eldstad och kanal är att hänföra  

 

16 § 

Ägare eller innehavare av byggnad och lägenhet skall svara för att obrännbart och i övrigt 

lämpligt kärl finns tillgängligt för uppsamling av sot och aska. 

 

17 § 

 

Utan medgivande av byggnads ägare må eldstad och rökkanal icke rengöras genom så kallad 

urbränning. Brandchefen skall av skorstensfejarmästaren underrättas om förestående urbrän-

ning och har att meddela erforderliga föreskrifter rörande brandsäkerheten i samband med 

urbränningen. 

 

18 § 

 

Det åligger skorstensfejarmästaren att biträda myndigheter och enskilda inom kommunen med 

råd och anvisningar rörande förhållanden, som kan bli föremå1 för eldstadsbrandsyn. 

 

19 § 

 

Skorstensfejarmästaren skall hålla den personal som fordras för sotningsarbetets behöriga 

utförande. 

 

20 § 

 

Skorstensfejarmästaren skall ha telefon i sitt kontor och sin bostad. Sådana anordningar skall 

vara vidtagna, att för skorstensfejarmästaren avsedda telefonmeddelanden kan lämnas hela 

dygnet. 

 

VISSA ÅTGÄRDER MOT BRAND 

 

21 § 

 

Vid offentlig tillställning och allmän sammankomst äger brandchefen eller den han härtill 

förordnar att närvara. 

 

22 § 

 

Brandchefen skall underrättas om när gata eller annan allmän plats avstänges och åter öppnas. 

 



23 § 

 

Den, som vill ha upplag eller förråd, utöver normalt husbehov av lätt brännbara eller brandfar-

liga ämnen, skall inhämta brandchefens tillstånd därtill, såvida icke i allmän författning stad-

gas härom. Undergår upplaget avsevärd förändring, skall anmälan därom göras hos brandche-

fen. 

 

24 § 

 

Den, som ämnar företaga mera omfattande bränning av gräs, halm, ris, ljung el1er annat, skall 

i god tid göra anmälan därom till brandchefen. Tillämnad hyggesbränning skall senast en 

vecka i förväg anmälas till brandchefen. 

 

Därjämte skall sådan anmälan göras samma dag, som bränningen är avsedd att påbörjas. 

 

Vid stark torka liksom vid stark blåst skall anmälan till brandchefen göras före tillämnad 

bränning även av mindre omfattning. Då väderleksförhållandena bedömes medföra avsevärd 

brandfara, äger brandchefen förbjuda bränning. 

 

25 § 

 

Är på grund av brand i grannskapet byggnad, upplag eller annan anläggning utsatt för fara att 

antändas genom heta, gnistor eller flygbränder, åligger det envar, som vistas där  

 

att hålla befintliga brandredskap till reds på ställen, som är utsatta för brandfara, 

att tillse att luckor, fönster, dörrar och dylikt är stängda, samt 

att i övrigt vidtaga åtgärder, som kan förhindra antändning och underlätta släckning. 

 

26 § 

 

Genom brandchefens försorg skall länsstyrelsen underrättas om inträffad skogsbrand på for-

mulär, som fastställes av Statens Brandinspektion. 

 

ANSVAR 

 

27 § 

 

Om straff för förseelse mot. bestämmelse i 23 och 24 §§ denna brandordning gäller vad som 

är föreskrivet i 27 § brandstadgan. 

 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSE 

 

28 § 

 

Intill dess förutsättningar föreligger för inrättande av ett sotningsdistrikt omfattande hela 

kommunen, utgör kommunen 2 sotningsdistrikt, varav Brunskogs och Mangskogs försam-

lingar utgör det ena och övriga kommunen det andra 

 

 

Avskriften gjord av Värmland Brandhistoriska Klubb i mars 2020 


