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Luftskyddslag 1937-504 

 

Om luftskyddets organisation 

1 § 

Med luftskydd avses i denna lag åtgärder av icke militär natur, vilka åsyfta att försvåra anfall 

från luften eller begränsa verkningarna av sådant anfall.  

 

2 § 

Tillsynen av luftskyddet inom riket utövas av Luftskyddsinspektionen. 

 

3 § 

Inom varje län handhar länsstyrelsen ledningen av luftskyddet. 

 

4 § 

Riket indelas i luftskyddsområden. Varje stad och landsfiskaldistrikt utgör ett luftskyddsom-

råde. 

 

5 § 

Inom luftskyddsområdet utövas den omedelbara ledningen av luftskyddet av en luftskydds-

chef. För stad eller landsfiskaldistrikt är polischefen luftskyddschef.  

 

6 § 

Kommunen äger besluta, att luftskyddsnämnd ska tillsättas för att följa luftskyddets planlägg-

ning och därvid företräda kommunens intressen. 

 

7§ 

Luftskyddsinspektionen verkar för att luftskyddets förberedande sker ändamålsenligt, plan-

mässigt och enhetligt. För sådant ändamål utfärdar inspektionen anvisningar till ledning för 

myndigheter, enskilda sammanslutningar, vilka önska medverka vid luftskyddet, samt allmän-

heten. 

 

Om luftskyddets förberedande 

 9 § 

Luftskyddschef uppgör plan för luftskyddet samt förbereder i övrigt dess genomförande inom 

luftskyddsområdet. 

 

11 § 

Ägare eller innehavare av egendom som nämns i § 10 (anläggning, inrättning, fastighet eller 

annan egendom som berörs av planeringen) vare pliktig att med avseende på egendom tåla 

åtgärd, som av länsstyrelsen prövas erforderlig för beredande av luftskydd och som för honom 

icke medför kostnad eller olägenhet.  

 



Om luftskyddstillstånd 

13 § 

Befinner sig riket i krig eller krigsfara, äger Konungen förordna, att riket eller del därav skall 

försättas i luftskyddstillstånd och att planerna för luftskyddet helt eller delvis skola verkställas 

 

 

Luftskyddskungörelse SFS 1937 – 505 

 

Bestämmelser om luftskyddets förberedande 

 

1§ 

Vissa orter utses till luftskyddsorter och ska indelas olika klasser med hänsyn till faran för 

luftanfall – förslag uppgörs av luftskyddsinspektionen 

 

2 § 

Vid luftskyddets förberedande bör övervägas i vad mån planläggningen ska omfatta; 

 

1   befolkningen varnande då luftanfall hotar; 

2   åtgärder för att försvåra fientliga flygares orientering 

3   utrymning samt undanförande av egendom 

4   byggnadstekniska åtgärder, kollektiva skydd mot bomber och stridsgas 

5   anordna hjälpplatser och sjukhusutrymmen 

6   organiserande av luftskyddstjänst, såsom ordnings- och vakttjänst, brandtjänst,  

     indikerings- sanerings- och röjningstjänst, reparationstjänst samt sjukvårdstjänst 

 

 

Instruktion för luftskyddsinspektionen SFS 1937-506 

 

Luftskyddsinspektionens ämbetsbefattning 

 

1 § 

Luftskyddsinspektionen utövar tillsyn å luftskyddet i riket. Det åligger luftskyddsinspektionen 

(utdrag); 

 

Att utfärda sådana anvisningar till ledning för myndigheter, enskilda sammanslutningar och 

allmänheten som avses i § 7 luftskyddslagen 

Att planlägga luftskyddsåtgärder som är gemensamma för helt riket eller större del därav; 

Att omhänderhava av statsmakterna beviljade anslag för luftskyddet, där sådant anslag icke 

för särskilt fall ställts till annan myndighets förfogande 

Att enligt Kungl. Maj:ts närmare bestämmande anskaffa för luftskyddet erforderlig material 

samt i den mån icke annat bestämmes ha uppsikten över dylik materials förvaring, vård och  

underhåll; 

Att leda den genom statens försorg anordnade luftskyddsutbildningen och övervaka den luft-

skyddsutbildning som eljest anordnas, 

 

 

 


