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Utgivare: Catarina Olsson

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av
sakkunniga inom brandskydd;

Utkom från trycket
den 26 april 2011

beslutade den 19 april 2011.
Boverket föreskriver följande med stöd av 10 kap. 23 § plan- och byggförordningen (2011:338).

Allmänt
1 § Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd om certifiering av
sakkunniga som avses i 10 kap. 8 § 2 plan- och bygglagen (2010:900). Den sakkunnige ska kontrollera och verifiera om bygglagstiftningens krav på säkerhet i händelse av brand är uppfyllt.
De allmänna råden innehåller rekommendationer om och exempel på tillämpningen av föreskrifterna i denna författning. De allmänna råden föregås av texten
Allmänt råd och är tryckta med mindre och indragen text omedelbart efter den
föreskrift de hänför sig till.
2 § I 4–10 §§ denna författning ställs närmare krav för certifiering av sakkunnig
inom brandskydd.
För att få nytt beslut som certifierad sakkunnig, när giltighetstiden för tidigare
beslut går ut, behöver endast kravet i 10 § denna författning uppfyllas om sökanden arbetat som sakkunnig inom brandskydd i väsentlig omfattning under den
senaste femårsperioden. Om sökanden inte arbetat i väsentlig omfattning ska
kraven i 4–10 §§ denna författning uppfyllas.
Allmänt råd
Arbete i väsentlig omfattning bör minst omfatta några större eller ett tiotal
mindre projekt.

3 § Certifiering får lämnas för
– behörighet N för kontroll av byggnadsverk där brandskyddet projekterats
med hjälp av vedertagna lösningar angivna i t.ex. handböcker,
– behörighet K för kontroll av byggnadsverk där brandskyddet projekterats
med hjälp av ingenjörsmässiga bedömningar, metoder och beräkningar.
Allmänt råd
Med ingenjörsmässiga bedömningar, metoder och beräkningar avses t.ex.
dimensionering genom beräkning enligt avsnitt 5:13 i Boverkets byggregler
(BFS 2011:6), BBR.

Krav på allmän teknisk och brandteknisk kunskap
4 § För att få behörighet N ska sökanden ha allmän teknisk kunskap från genomförd utbildning vid lägst ingenjörsutbildning vid tidigare tre- eller fyraårigt
tekniskt gymnasium eller annan likvärdig utbildning. Dessutom ska sökanden ha
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brandteknisk kunskap motsvarande utbildning i förebyggande brandskydd för
brandmästare eller annan likvärdig utbildning.
Utbildningskravet kan även tillgodoses genom motsvarande utbildningar i
annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
5 § För att få behörighet K ska sökanden ha allmän teknisk kunskap genom
avlagd examen från lägst ingenjörsutbildning, 120 högskolepoäng, eller annan
likvärdig utbildning. Dessutom ska sökanden ha brandteknisk kunskap motsvarande de brandtekniska kurser som ingår i brandingenjörsutbildning vid teknisk
högskola, 150 högskolepoäng.
Utbildningskravet kan även tillgodoses genom motsvarande utbildningar i
annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Krav på erfarenhet av praktiskt arbete
6 § För att få behörighet N ska sökanden ha varit yrkesverksam minst tre år
under den senaste femårsperioden som projektör samt besiktningsman eller kontrollant av byggtekniskt brandskydd.
7 § För att få behörighet K ska sökanden ha varit yrkesverksam minst tre år
under den senaste femårsperioden som projektör samt besiktningsman eller kontrollant av byggtekniskt brandskydd som projekterats med hjälp av ingenjörsmässiga bedömningar, metoder och beräkningar.

Krav på kunskaper om bygglagstiftningen m.m.
8 § Sökanden ska ha kunskap om plan- och bygglagen (2010:900), PBL, planoch byggförordningen (2011:338), PBF, samt inom tillämpliga delar de
föreskrifter och allmänna råd som meddelats med stöd av dessa författningar.
Särskild vikt ska läggas vid tillämpningen av reglerna om varsamhet samt om
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
Kunskapen kan ha förvärvats genom yrkeserfarenhet eller utbildning. Sökandens kunskap ska dokumenteras genom särskild kunskapsprövning. Sådan särskild kunskapsprövning ska även ske för att få nytt beslut som certifierad, när
giltighetstiden för tidigare beslut går ut, om sökanden inte har arbetat som sakkunnig inom brandskydd i väsentlig omfattning under den senaste femårsperioden.
Allmänt råd
Arbete i väsentlig omfattning bör minst omfatta några större eller ett tiotal
mindre projekt.

9 § Sökanden ska ha fördjupad kunskap om de författningar som avses i 8 § när
det gäller brandskydd samt kunskap om övriga författningar inom brandskydd.
Kunskapen kan ha förvärvats genom yrkeserfarenhet eller utbildning. Sökandens kunskap ska dokumenteras genom särskild kunskapsprövning. Sådan särskild kunskapsprövning ska även ske för att få nytt beslut som certifierad, när
giltighetstiden för tidigare beslut går ut, om sökanden inte har arbetat som sak-
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kunnig inom brandområdet i väsentlig omfattning under den senaste femårsperioden.
Allmänt råd
Arbete i väsentlig omfattning bör minst omfatta några större eller ett tiotal
mindre projekt.

Lämplighet för uppgiften
10 § Den sakkunnige ska vara lämplig för uppgiften. Lämpligheten ska styrkas
med intyg från den senaste yrkesverksamma treårsperioden.
Allmänt råd
Intygsgivaren bör ha, eller ha haft, en nära arbetsrelation till sökanden som
arbetsgivare, uppdragsgivare eller liknande. Även intyg som lämnats från
byggnadsnämnden bör kunna godtas.

Rapporteringsskyldighet
11 § Certifierad sakkunnig ska varje år lämna in rapport till certifieringsorganet
med uppgift om fortbildning avseende 8 och 9 §§ denna författning samt uppgift
om genomförda uppdrag som sakkunnig inom brandskydd.

Övrigt
12 § Särskild kunskapsprövning av sökandens kompetens får utföras när så
behövs i samband med ursprungligt beslut om certifiering och vid nytt beslut på
grund av att giltighetstiden för tidigare beslut går ut.
Allmänt råd
Särskild kunskapsprövning kan exempelvis krävas vid nytt beslut, när
giltighetstiden för tidigare beslut går ut, om det skett väsentliga ändringar i
bygglagstiftning etc. som avses i 8-9 §§ denna författning, eller i kraven för
att få certifiering enligt denna författning.

13 § Certifiering av sakkunnig får lämnas för en period av högst fem
år.
Certifieringsorganet ska omgående sända beslut om meddelad eller
återkallad certifiering av sakkunnig till Boverket.

1. Denna författning träder i kraft den 2 maj 2011, då verkets föreskrifter och
allmänna råd (BFS 1996:54) om certifiering av fristående sakkunniga kontrollanter inom brandområdet ska upphöra att gälla.
2. Den som innehar certifikat som fristående sakkunnig inom brandområdet
enligt äldre bestämmelser har rätt att fortsätta arbeta som sakkunnig inom brandskydd i ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011.
3. Den som innehar certifikat som fristående sakkunnig inom brandområdet
enligt äldre bestämmelser med behörighet N och K har även rätt att arbeta som
sakkunnig inom brandskydd utifrån sin behörighet i ärenden som påbörjas från
och med den 2 maj 2011. Innan den certifierade sakkunnige tar uppdrag som
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sakkunnig ska den ha skaffat sig kunskap om plan- och bygglagen (2010:900) och
plan- och byggförordningen (2011:338) med tillhörande regler.
På Boverkets vägnar

JANNA VALIK

Ingrid Birgersson
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