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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen lämnas förslag till ändringar i civilförsvarslagen 
(1960: 74) som innebär administrativa förenklingar och förbättringar i sys
temet för skyddsrumsbyggande. Kommunerna skall bl. a. få bestämma att 
det inte behövs någon anmälan för vissa typer av byggnader och inom 
vissa områden där det inte bedöms vara angeläget att bygga skyddsrum. 

Förslaget innehåller vidare en bestämmelse som innebär att skyldighe
ten att bygga skyddsrum_ även kan gälla vid genomgripande ombyggnad av 
anläggningar och byggnader. 

I propositionen tas också upp förslag om bidqtg av statsmedel till ,dem 
som på eget initiativ anordnar mindre skyddsrum. Propositionen ger vidare 
kommunerna rätt att få ersättning för vård och underhåll av de skyddsrum 
som kommunerna anordnar i befintliga byggnader m. m. 

De nya bestämmelserna avses träda i kraft den I juli 1983. 

I Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 16/ 
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Förslag till 
·Lag om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74) 

Härigenom föreskrivs i fråga om civilförsvarslagen (1960: 74) 1 

dels att 32§, 41 § I mom., 42§, 53§ 1 mom. och 83§ skall ha nedan 
angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 33a och 56§§, av nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

32 § 

Avser någon att uppföra ny an
läggning eller byggnad incm 
skyddsrumsort, skall han anmäla 
de,tta till kommunen. Det åligger 
kommunen att lämna den som har 
gjort anmälan besked huruvida 
skyddsrum skall anordnas i anlägg
ningen eller byggnaden och, om så 
är fallet, uppgift om det antal perso
ner som skall beredas plats i detta. 

Avser någon att uppföra en ny 
anläggning eller byggnad inom en 
skyddsrumsort, skall han anmäla 
detta till kommunen. Undantag 
från sådan anmälningsskyldighet 
får föreskrivas av regeringen eller, 
efter regeringens bemyndigande. 
av kommunen. Det åligger kom
munen att lämna den som har gjort 
anmälan besked huruvida skydds
rum skall anordnas i anläggningen 
eller byggnaden och, om så är fal
let, uppgift om det antal personer 
som skall beredas plats i detta. 

Avvikelse från besked som avses i första stycket får göras endast om 
1. den som har gjort anmälan medgiver det, 
2. byggnadslov eller godkännande enligt 33 § andra stycket icke har 

sökts inom två år från beskedets dag eller 
3. i fråga om anläggning eller byggnad som tillhör staten uppförandet 

icke har påbörjats inom tid som sägs i 2. 

Vad i denna paragraf sägs om 
uppförande av ny anläggning eller 
byggnad skall även gälla tillbygg
nad av befintlig anläggning eller 
byggnad. 

1 Lagen omtryckt 1975: 712. 

Vad i denna paragraf sägs om 
uppförande av en ny anläggning el
ler byggnad skall även gälla 

I. tillbyggnad av en befintlig an
läggning eller byggnad, 

2. ombyggnad eller någon annan 
ändring av en anläggnings eller 
byggnads yttre eller inre utförande 
som är så genomgripande att änd
ringen kan anses jämförlig med 
ombyggnad. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

33a§ 

Den som vill anordna ett skydds
rum i en skyddsrumsort utan att 
vara skyldig att göra det på grund 
av beslut enligt 27 § kan få bidrag 
av statsmedel, om kommunen i för
väg godkänner att skyddsrummet 
anordnas. Kommunens godkän
nande får lämnas endast om 
skyddsrummet fyller ett angeläget 
behov och medel finns tillgängliga. 

41§ 

1 mo m. 2 I varje kommun skola de kommunen med avseende å ci~ilför
svaret åvilande uppgifterna handha vas av en c i vi 1 försvars nämnd, 
om ej annat följer av andra stycket eller av sådant beslut som avses i 3 kap. 
14 §kommunallagen (1977: 179). 

Kommunfullmäktige äger upp
draga åt annan nämnd än civilför
svarsnämnden att upprätta skydds
rumsplan och att lämna besked en
ligt 32 §. Har enligt 23 § överläm
nats åt kommunen att antaga 
skyddsrumsplan, fattas beslutet 
härom av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige äger upp
draga åt annan nämnd än civilför
svarsnämnden att upprätta skydds
rumsplan och att lämna besked en
ligt 32 § och godkännande enligt 
33 a §. Har enligt 23 § överlämnats 
åt kommunen att antaga skydds
rumsplan, fattas beslutet härom av 
kommunfullmäktige. 

Kommun får tillsätta särskild civilförsvarsnämnd eller uppdraga åt an
nan nämnd att vara civilförsvarsnämnd. Har så ej skett är kommunstyrel
sen civilförsvarsnämnd. Under civilförsvarsberedskap får regeringen för
ordna, att särskild civilförsvarsnämnd skall tillsättas. 

42§3 

För kostnad, som kommun fått 
vidkännas på grund av åtgärd enligt 
40 § 1 mom. b) eller c) eller 54 § 
första stycket, äger kommunen er
hålla ersättning av statsmedel, i den 
mån kostnaden kan anses skälig. 
Vid ersättningens bestämmande 
skall hänsyn i skälig utsträckning 
tagas till det värde som åtgärden 
kan ha för anläggningens eller bygg
nadens användning i fred. 

För kostnad, som kommun fått 
vidkännas på grund av åtgärd enligt 
40 § 1 mom. b) eller c) eller 54 § 
första stycket eller för vård och un
derhåll av de i 40§ 1 mom. c) 
nämnda anordningarna, äger kom
munen erhålla ersättning av stats
medel, i den mån kostnaden kan 
anses skälig. Vid ersättningens be
stämmande skall hänsyn i skälig ut
sträckning tagas till det värde som 
åtgärden kan ha för anläggningens 
eller byggnadens användning i fred. 

Innan medel finns tillgängliga för beräknad ersättning får skyldighet för 
kommun att vidtaga åtgärd enligt 40 § 1 mom. b) eller c) ej göras gällande 
mot kommunen. 

2 Senaste lydelse 1979: 162. 
3 Senaste lydelse 1979: 162. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Ersättningen bestäms av regeringen eller myndighet som regeringen 
utser. 

Kommunen har rätt att erhålla förskott på ersättningen i enlighet med de 
närmare föreskrifter som regering.~n meddelar. 

53 § 

1 mo m. 4 Uppföres ny anläggning eller byggnad inom skyddsrumsort på 
mark, som är avsedd för annat iicndamål än gata, torg, park eller annan 
allmän plats, är anläggningens eHer byggnadens ägare skyldig att inrätta 
och utrusta skyddsrum, som skall anordnas i anläggningen eller byggnaden 
på grund av beslut enligt 27 §. 

Den som med nyttjanderätt innehar fastighet eller byggnad eller del 
därav må ej hindra ägaren att där inrätta skyddsrum. 

Den som äger anläggning eller byggnad, i vilken skyddsrum anordnats 
enligt första stycket, är skyldig att vårda ·och underhålla skyddsrummet 
och dess utrustning. 

Den som anordnar skyddsrum enligt första stycket äger rätt att av 
statsmedel utfå ersättning härför enligt de grunder som angivas i 55 §. 
Ersättningen bestämmes av länsstyrelsen och utbetalas när slutbesiktning 
av skyddsrummet har ägt rum. 

Vad i denna paragraf sägs om 
uppförande av ny anläggning eller 
byggnad skall även gälla tillbygg
nad av befintlig anläggning eller 
byggnad. 

4 Senaste lydelse 1978: 782. 

Vad i denna paragraf sägs om 
uppförande av ny anläggning eller 
byggnad skall även gälla sådan till
byggnad eller ombyggnad av an
läggning eller byggnad som avses i 
J2§. 

Bidrag för skyddsrum som har 
anordnats med stöd m• 33 a § utgår 
med el/ grundbelopp per plats som 
motsvarar den genomsnittliga er
sättningen för att anordna, vårda 
och underhålla en sl..)•ddsrumsplats 
i motsl'arande byggnadstyp i riket. 
Vid bestämmande av bidraget skall 
grundbeloppet anpassas till kost
nadsläget i skyddsrumsorten vid 
tidpunkten för skyddsrummets slut
besiktning enligt grunder som rege
ringen bestämmer. 

Bidraget bestäms m· länsstyrel
sen och utbeialas när skyddsrum
met är slutbesiktat och godkänt. 

Den som äger en anläggning el
ler byggnad, i vilken skyddsrum har 
anordnats med stöd av 33 a §. iir 
skyldig att vårda och underhålla 
sJ..)•ddsrummet och dess utrustning. 

5 Förutvarande 56 § upphävd genom 1978: 782. 
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Nul'arande lydelse FöreslaRen lydelse 

83 §6 

Över beslut av civilförsvarschef eller polismyndighet i ärende, som 
avses i denna lag, må besvär anföras hos länsstyrelsen. om ej annat följer 
av 69 §. Talan mot kommunal myndighets beslut enligt 27 och 32 §§föres 
hos länsstyrelsen genom besvär. . 

Mot länsstyrelses beslut om kost
nadsfördelning enligt .49 eller 54 §, 
om ersättning enligt 53 § eller om 
föreläggande av vite vid underlå
tenhet att fullgöra skyldighet enligt 
15 § föres talan hos kammarrätten 
genom besvär. I samma ordning 
föres talan mot beslut, som länssty
relse enligt denna lag eller med stöd 
därav utfärdade bestämmelser i sär
skilt fall meddelat om föreläggande, 
föreskrift, tillstånd eller godkän
nande i vad angår inrättande, ut
rustning, vård eller (mderhåll av 
skyddsrum, dock .ej beslut enligt 
31 §. 

Mot länsstyrelses beslut om kost
nadsfördelning enligt 49 eller 54 §, 
om ersättning enligt 53 eller 56 § el
ler om föreläggande av vite vid un
derlåtenhet att fullgöra skyldighet 
enligt 15 §föres talan hos kammar
rätten genom besvär. I samma ord
ning föres talan mot beslut, som 
länsstyrelse enligt denna lag eller 
med stöd därav utfärdade bestäm
melser i särskilt fall meddelat om 
föreläggande, föreskrift, tillstånd 
eller godkännande i vad angår inrät
tande, utrustning, vård eller under
håll av skyddsrum, dock ej beslut 
enligt 31 §. 

I övrigt föres talan mot länsstyrelses beslut enligt denna lag·hos regering
en genom besvär, om ej annat följer av 69 §. Detsamma gäller i fråga om 
talan mot civilförsvarsstyrelsens beslut enligt lagen. 

Talan må icke föras mot beslut, 
som meddelats enligt 19, 34, 35, 37 
eller 58 §. 

Talan må icke föras mot beslut, 
som meddelats enligt 19, 33 a, 34, 
35. 37 eller 58 §. 

Under högsta civilförsvarsberedskap så ock eljest när särskilda skäl äro 
därtill må myndighet, som meddelat beslut enligt denna lag, förordna att 
beslutet omedelbart skall lända till efterrättelse. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1983. Har före lagens ikraftträdande 
byggnadslov sökts för ombyggnad, som påbörjas efter den 30 juni 1983, 
skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om skyldighet att bygga skydds
rum. 

6 Senaste lydelse 1978: 782. 
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FÖRSVARSDEPARTEMENTET 
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6 

vid regeringssammanträde 
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Närvarande: statsministern Palm•!, ordförande, och statsråden I. Carlsson, 
Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallen, Peter
son, Andersson, Rainer, Boström, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, 
R. Carlsson, Holmberg, Hellström 

Föredragande: statsrådet Boström 

Proposition om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74) 

1 Inledning 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 juni 1975 tillkallades 
samma dag sakkunniga1 (Fö 1975: 03) med uppdrag att lärrina förslag till 
bestämmelser för övergång till ett ändrat system för skyddsrumsbyggande 
och finansiering av detta. De sakkunniga antog benämningen 1975 års 
skyddsrumsutredning. Det nya skyddsrumssystemet infördes i sin helhet 
den I juli 1979. I tilläggsdirektiv (Dir. 1980: I) i januari 1980 uppdrog 
regeringen åt utredningen bl. a. att fortlöpande följa det nya skyddsrums
systemets tillämpning och vid behov lämna förslag till förenklingar och 
andra förbättringar av systemet. 

Utredningen har i promemorian (Ds Fö 1982: 2) Skyddsrum, förslag till 
administrativa förenklingar m. m. föreslagit vissa ändringar i bl. a. civil
försvarslagen som av utredningen bedöms vara ägnade att underlätta ett 
ändamålsenligt skyddsrumsbyggande och minska det administrativa arbe
tet i samband med detta. Promemorian bör fogas till protokollet i detta 
ärende som bilaga I. 

Promemorian har remissbehandlats. En inom försvarsdepartementet 
upprättad sammanställning över remissyttrandena bör fogas till protokollet 
i detta ärende som bilaga 2. 

1 Generaldirektören Gunnar Gustafsson, ordförande, direktören Gösta Welin, riks
dagsledamoten Svea Wiklund och länsrådet Uno Williamsson. Den 25 februari 1980 
tillkallades dessutom riksdagsledamoten Olle Aulin. 
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2 Allmän motivering 

2.1 Allmänt 

Vid 1975 års riksmöte beslutades en genomgripande omarbetning av 
civilförsvarslagens ( 1960: 74, omtryckt 1975: 712, ändrad senast 1980_: 191) 

regler om skyddsrum (prop. 1975:21. FöU 17, rskr 174). Anordnandet av 

skyddsrum fick en fast anknytning till kommunernas planering av bebyg

gelsen och kommunerna fick ansvar för att skyddsrummen anordnas på ett 

ändamålsenligt sätt. 
Enligt de regler som då antogs skall skyddsrum anordnas i sådana orter 

som bedöms kunna bli särskilt utsatta vid stridshandlingar. Enligt skydds

rumsförordningen (1979: 90, ändrad senast 1982: 956) berörs tätorter i 
sammanlagt 205 kommuner av skyddsrumsbyggandet. I andra områden 

skall enklare åtgärder kunna vidtas när det behövs vid beredskap. Skydds
rummen anpassas mer än tidigare till och planeras efter de verkliga beho

ven. För detta ändamål sker en särskild skyddsrumsplanering i de kom
muner där skyddsrum skall anordnas. För varje skyddsrumsort upprättar 

kommunen en skyddsrumsplan. Kommunens planering utgår från det be

hov av skyddsrum som uppkommer på grund av den fortlöpande bygg
nadsproduktionen och det behov som finns i redan bebyggda områden. 

Kommunen beslutar med ledning av skyddsrumsplanen var skyddsrum 

skall inrättas. Skyddsrum anordnas i samband med att nya anläggningar 

och byggnader uppförs men inte som tidigare i varje enskild anläggning 
eller byggnad. I stället placeras skyddsrummen i byggnader som är särskilt 

lämpliga med hänsyn till möjligheterna att inom rimlig tid nå skyddsrum

men och till kostnaderna för att bygga skyddsrummen just där. Det är 

betydelsefullt att skyddsrummen i första hand anordnas i utrymmen som 
ändå skall finnas i byggnaden så att de lokaler som tas i anspråk för 
skyddsrummen får en god användning även i fredstid. Den som åläggs att 
anordna skyddsrum får ersättning för merkostnaderna av statsmedel. 

Civilförsvarsstyrelsen har sedan skyddsrumssystemet började tillämpas 
successivt arbetat med tillämpningsbestämmelser och administrativa ruti
ner för detta. Härvid har vissa förenklingar och förbättringar kunnat göras 
i olika delar av systemet. Vissa önskvärda förenklingar eller förbättringar 

är emellertid av sådan karaktär att de inte kan genomföras utan ändring av 

civilförsvarslagen och till denna anknytande.författningar. 
1975 års skyddsrumsutredning har, som tidigare berörts, föreslagit vissa 

ändringar bl. a. i civilförsvarslagen som av utredningen bedöms vara äg
nade att underlätta ett ändamålsenligt skyddsrumsbyggande och minska 

det administrativa arbetet i samband med detta. 

Utredningens förslag har i sina huvuddrag fått ett positivt mottagande av 
det helt övervägande antalet remissinstanser. 

För egen del vill jag understryka angelägenheten av att reglerna för 
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skyddsrumssystemet görs så enkla som möjligt och att kommunerna får 

bättre möjligheter än nu att g·~nomföra skyddsrumsplanerna. särskilt i 
bristområden. Jag anser i likhet med flertalet remissinstanser att skydds

rumsutredningens förslag i sina huvuddrag är väl ägnade att fylla dessa 

syften. 
Jag övergår härefter till att närmare behandla de olika huvudpunkternii i 

skyddsrumsutredningens förslag. 

2.2 Anmälan om avsikt att uppföra en ny anläggning eller byggnad 

Nuvarande ordning 

Enligt 32 § civilförsvarslagen skall den som avser att uppföra en ny 

anläggning eller byggnad eller göra en tillbyggnad av en befintlig anlägg

ning eller byggnad inom skyddsrumsort anmäla detta till kommunen. Den

na anmälningsskyldighet är till för att kommunerna skall få en möjlighet att 
styra produktionen av skyddsmm. Något undantag för små byggnadsob
jekt finns inte i lagen. Kommunen lämnar den som har gjort anmälan 
besked huruvida skyddsrum skz.11 anordnas i anläggningen eller byggnaden 

och, om så är fallet, uppgift om det antal personer som skall beredas plats i 

detta. 

Utredningen 

Utredningen föreslår att byggnadsobjekt som på grund av storlek, utfö
rande e. d. är uppenbart oförenligt med skyddsrumsbyggande inte skall 

omfattas av anmälningsplikten enligt 32 § civilförsvarslagcn. Vidare före
slår utredningen att kommunen ges rätt att bestämma att ·anmälan inte 
heller behöver göras för byggnadsobjekt som är olämpliga eller onödiga att 
förse med skyddsrum med hänsyn till riskerna för skadegörelse i krig, 
kostnaderna för att anordna skyddsrum eller behovet av skyddsrums

platser. 
Utredningen framhåller att skyldigheten att göra anmälan när det rör sig 

om mindre byggnadsobjekt som rimligen inte kan medföra skyddsrums

byggnadsskyldighet medför onödigt arbete både för den byggande och för 

kommunen. 
Genom en ändring i byggnadsstadgan (1959: 612. ändrad 1979: 902) 

genomfördes den I januari 1980 vissa förenklingar i bestämmelserna om 

byggnadslov. För en bostads byggnad med högst två bostadslägenheter 
eller en byggnad av annat slag behövs t. ex. enligt 54 § 2 mom. byggnads

stadgan numera inte byggnadslov för anordnande av skärmtak i anslutning 
till bostadsbyggnaden om skärmtaket inte är stö1Te än 12 m2 eller för. 
uppförande av högst två uthus eller andra liknande byggnader med en 

sammanlagd byggnadsarea som inte är större än 10 m2 och som inte är 
avsedda som bostad. Eftersom ett sådant skärmtak är att _betrakta som 

tillbyggnad och sådana byggnader är att betrakta som uppförande av ny 
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byggnad är dessa åtgärder anmälningspliktiga enligt 32 * civilförsvarsla

gen. lngen av nämnda åtgärder kan dock rimligen medföra att skyddsrum 
skall anordnas. Enligt utredningen bör ändringen i byggnadsstadgan därför 

följas upp med en ändring i civilförsvarslagen. 
Utredningen ger också exempel på andra byggnadsobjekt som enligt 

utredningen bör undantas från anmälningsplikt därför att. de på grund av 

sin storlek, sitt utförande e. d. är uppenbart oförenliga med skyddsrums

byggande. 
Utredningen anger vida_re att deti vissa områden i en skyddsrumsort kan 

vara så att risken för att bli utsatt för skadegörelse kan antas vara mindre 
än i övriga delar av orten samtidigt som kostnaderna för att anordna 

skyddsrum är betydligt högre. En anmälan Of~l avsikt att uppföra en ny 

anläggning eller byggnad i sådana o_mråden leder därför som regel till ett 
besked att skyddsrum inte behöver anordnas. Det kan då av bl. a. admini

strativa skäl vara lämpligt att ta bort anmälningsplikten genom generella 

undantag. Utredningen anser också att för byggnadsobjekt inom områden 
med överskott på skyddsrumsplatser eller inom områden där skyddsrums

byggande inte kan komma i fråga på grund av geotekniska eller andra 
omständigheter bör kommunen kunna medge generella µndantag från an
mä°Iningsplikten. Detsamma kan enligt utredningen t. ex. gälla för exploa

teringsområden där kommunen planerar att uppförn skolor och daghem i 
vilka skyddsrummen lämpligen kan anordnas. Här är det inte nödvändigt 

att andra byggherrar gör anmälan. 

Remissin~·tanserna 

Hovrätten för Övre Norrland anser att det inte är rimligt att den som 
tänker bygga själv skall. behöva avgöra om byggandet kan vara, som det 

sägs i utredningens.förslag, uppenbart oförenligt med byggande av skydds
rum. Det bör enligt hovrätten liksom för övrig·a föreslagna fall vara kom
munens sak att med ledning av vad författningarna föreskriver i skydds
rumsplanen eller på annat lämp_ligt sätt närmare ange förutsättningarna för 
att en anmälan inte skall behöva göras. Därför föreslår hovrätten att 32 § 

civilförsvarslagen formuleras annorlunda än vad utredningen har föresla
git. 

Byggherreföreningen anger att förslaget om lättnader och inskränkning
ar i anmälningsplikten enligt 32 § civilförsvarslagen har administrativa 

fördelar men anser att den särskilda anmälningsplikten helt borde slopas. 

Hyresgästernas Riksförbund understryker att ett borttagande av anmäl

ningsplikten inte får innebära att kommunerna i dessa fall inte kan pröva 
frågan om skyddsrum skall byggas. Kommunen måste kunna ta ini_tiativ till 
skyddsrumsbyggande, t. ex. vid en byggnadslovsprövning, även i de fall 

anmälningsskyldighet inte föreligger. 
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Överväganden 

Enligt min mening är det viktigt att systemet för skyddsrumsbyggande 

fungerar utan onödigt krångel. Jag anser därför att det är olämpligt att 

behålla en anmälningsplikt i fråga om sådana anläggningar som kommunen 
på förhand vet att det av olika skäl inte passar att bygga skyddsrum i. 

Av 25 § civilförsvarslagen framgår att en skyddsrumsort skall indelas i 

skyddsrumsområden och att behovet av skyddsrum skall prövas för varje 
område för sig. Anmälningsskyldigheten enligt 32 § gäller dock inom hela 

skyddsrumsorten och följaktligen också inom ett skyddsrumsområde, där 
behovet av nya skyddsrum kan ha satts till noll. _Som utredningen fram

håller bör kommunen ges möjlighet att göra undantag från anmälningsskyl

digheten i fråga om sådana områd~:n eller delar av områdena. 
Undantag från skyldigheten att göra anmälan bör i sådana fall ses som 

ett generellt förhandsbesked från kommunen att skyddsrum inte behöver 
anordnas. Undantag som här avse:; från skyldigheten att göra anmälan för 

vissa delar av skyddsrumsorten bör anges i skyddsrumsplanen. Genom en 
hänvisning till skyddsrumsplanen i områdesplancn, i beskrivningen till 
stadsplanen eller på nybyggnadskartan kan de planerade byggnadernas 

ägare få kännedom om dessa undantag. Överallt där undantag från skyl

digheten att göra anmälan inte är klart utsagd föreligger givetvis sådan 

skyldighet. 
Inskränkningen i anmälningsplikten kräver ändring i 32 § civilförsvarsla

gen. Utredningen har lagt fram förslag till en sådan ändring. Jag förordar 
dock en något annan utformning av lagtexten än vad utredningen har 

föreslagit. Jag återkommer till detta i specialmotiveringen. 
Det är viktigt att skilja på skyldigheten att göra anmälan och skyldighe

ten att i vissa fall bygga skyddsrum. Även i områden där anmälningsskyl
digheten tagits bort kan kommunen på.olika sätt ta initiativ till att skydds
rumsbesked lämnas och skyddsrum anordnas. 

2.3 Anordnande av skyddsrum i samband med genomgripande ombyggnad 

Nuvarande ordning 

Enligt 53 § civilförsvarslagen är den som uppför en ny anläggning eller 
byggnad skyldig att inrätta och utrusta skyddsrum om kommunen har 

beslutat detta enligt 27 §. I 32 § föreskrivs bl. a. att anmälan skall göras till 
kommunen om en ny anläggning eller byggnad skall uppföras så att kom

munen kan lämna besked i skydc!srumsfrågan. I 32 och 53 §§ föreskrivs 
också att vad som gäller om uppförande av ny anläggning eller byggnad 
även skall gälla tillbyggnad av befintlig anläggning eller byggnad. Någon 

skyddsrumsbyggnadsskyldighet föreligger inte i samband med ombygg

nad. 
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Utredningen 

Utredningen föreslår att sådan genomgripande ombyggnad som möjlig
gör skyddsrums byggande jämställs med uppförande av ny anläggning eller 
byggnad i fråga om skyldighet att göra anmälan och att anordna skydds
rum. Enligt utredningen kommer en inte ringa del av byggnadsverksamhe
ten i framtiden att sannolikt bestå av ombyggnad av äldre byggnader. I 
många fall är det bara skalet efter den gamla byggnaden kvar efter ombygg
naden. I samband med sådana byggnadsföretag kan det enligt utredningen 
vara möjligt att komplettera byggnaden med skyddsrum. En förutsättning 
är att ombyggnaden är tillräckligt genomgripande. 

I ersättningsfrågan framhåller utredningen att kostnaderna i allmänhet 
blir högre för skyddsrum i samband med ombyggnad än för skyddsrum 
som tillkommer i samband med uppförande av ny anläggning eller bygg
nad. Enligt utredningen bör därför 55 § sjunde stycket civilförsvarslagen, 
som medger högre ersättning än normalfallet, kunna tillämpas. Dock bör 
enligt utredningen en liknande schablonmetod tillämpas som den som 
används vid ersättningens bestämmande för skyddsrum i nya anläggningar 

eller byggnader. 

Remissinstanserna 

Flertalet remissinstanser godtar utredningens förslag i denna del. 
Civilförsvarsstyrelsen anser att utredningens förslag i denna del öppnar 

nya möjligheter att ta tillvara tillfällen då förhållandevis billiga skydds
rumsplatser i befintliga byggnader kan anordnas. 

Riksrevisionsverket betonar vikten av att förs.laget genomförs så snart 
som möjligt. Förslaget kan enligt verket underlätta tillkomsten av skydds
rum i tätorternas innerområden där stor brist råder. 

Svenska kommunförbundet framhåller i ersättningsfrågan att varje om: 
byggnadsprojekts kostnadsförutsättningar är specifika och svårbedömda 
och därför bör ett ersättningssystem som är säkrare lin det som utredning
en föreslagit övervägas. 

Byggherreföreningen har inte något i sak att invända mot förslaget under 
förutsättning att den ekonomiska sidan får en tillfredsställande lösning. 

Hyresgästernas Riksförbund tillstyrker förslaget men framhåller att kra
vet på skyddsrum vid ombyggnad inte får belasta fastigheten ekonomiskt.· 
Liknande synpunkter i ersättningsfrågan framförs av Svenska Byggnads

entreprenörsföreningen och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. 
Sveriges Fastighetsägareförbund anser att kravet på skyddsrum i sam

band med genomgripande ombyggnad måste kopplas till ett ersättningssys
tem som ger full kostnadstäckning. 

Överväganden 

De flesta skyddsrummen tillkommer i dag i samband med att nya anlägg
ningar eller byggnader uppförs. Skyddsrum kan visserligen anordnas ge-
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nom kommunens försorg med stöd av 40 ~ I mom. c) civilförsvarslagen i 
bl. a. befintliga byggnader, men detta är. om byggnaden inte tillhör kom

munen, såväl tekniskt som juridiskt komplicerat. I många av våra stads
kärnor, där dispens från skyldigheten att anordna skyddsrum rått under 

åren 1957 - 1975. är bristen på skyddsrum stor. Det är som utredningen 
framhåller angeläget att ta till vara alla möjligheter som bjuds att bygga 

skyddsrum i dessa bristområden. Någon större nyproduktion av byggna

der kommer inte till stånd i dessa områden utan den byggnation som sker 

består i att äldre byggnader byggs om. Det bör därför, som utredningen 

förordar. vara lämpligare att inrätta skyddsrummet i anslutning till om

byggnaden än att kommunen i ett senare skede med stöd av 40 § I mom. c) 

civilförsvarslagen låter anordna skyddsrum i byggnaden. Ägaren av bygg
naden är redan med dagens bestämmelser skyldig att tåla ett sådant in

grepp. Jag förordar därför att 32 och 53 §~ civilförsvarslagen kompletteras 
med en föreskrift som jämställer genomgripande ombyggnad med uppfö
rande av ny anläggning eller byggnad. Med ombyggnad avses härvid det

samma som i byggnadsstadgan. Skyldighet föreligger i dag att söka bygg
nadslov för sådan ombyggnad. Regeringen eller den myndighet regeringen 

utser får närmare komplettera med de verkställighetsföreskrifter som kan 

behövas för tillämpningen av vad som nu förordas. Genom förslaget kom

mer kommunerna att få bättre möjligheter att genomföra skyddsrumspla

nerna i den omfattning som tillgängliga medel och övriga omständigheter 

medger. Handläggningsgången blir också enklare. 

I fråga om ersättningen för dessa skyddsrum delar jag utredningens 
uppfattning. Skyddsrummen kommer sannolikt att bli dyrare än de skydds
rum som uppförs i samband med uppförande av ny anläggning eller bygg
nad. Den ersättningsschablon som används för ersättningens bestämman
de för skyddsrum i nybyggnad kan således inte användas. I stället bör 55.§ 

sjunde stycket civilförsvarslagen kunna tillämpas. Enligt detta lagrum får 
ersättningen bestämma.s till högre belopp om tillämpningen av normala 
ersättningsregler med hänsyn till skyddsrummmets utförande leder till att 
ersättningen blir uppenbart obillig för den ersättningsberättigade. Vissa av 

remissiilstanserna har uttryckt farhågor för att ersättningen inte blir till

räcklig om ersättningens storlek även i dessa fall bestäms med hjälp av 

schabloner på liknande sätt som ersättningen för skyddsrum som anordnas 

i samband med uppförande av nya anläggningar eller byggnader. Enligt 
min mening är dessa farhågor överdrivna. Schablonerna bör nämligen 

kunna utformas så att de som åläggs att bygga sådana skyddsrum inte 
belastas ekonomiskt. Det får ankomma på regeringen eller myndighet som 
regeringen utser att bestämma hur schablonerna skall beräknas. 
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2.4 Bidrag till anordnande av mindre skyddsrum på enskilt initiativ 

Nuvarande ordning 

F. n. finns inte någon möjlighet att få ersättning av statliga medel för 
mindre skyddsrum som uppförs på enskilt initiativ. 

Utred11i11ge11 

Utredningen framhåller att det finns ett intresse hos allmänheten att 

kunna skydda sig i händelse av krig. Detta har medfört att det har kommit 

fram ett antal förslag till prefabricerade skyddsrum som är avsedda för ett 

hushåll och som i allmänhet rymmer 4 - JO personer. Enligt utredningen 

får civilförsvarsstyrelsen regelbundet förfrågningar om bidrag kan erhållas 

för anordnande av sådana skyddsrum. Enligt utredningen är det angeläget 

att uppmuntra enskilda initiativ för att åstadkomma skydd. Det bör därför 
enligt utredningen kunna utgå visst statligt bidrag till sådana skyddsrum. 

Bidraget kan lämpligen till storleken motsvara en genomsnittlig kostnad 

för att anordna andra skyddsrum i samma typ av bebyggelse. Enligt utred
ningen uppgår den genomsnittliga ersättningen för en skyddsrumsplats i 

prisläge februari 1981 till J 600kr. i byggnad med betongstomme och till 

2 600 kr. i byggnad utan betongstomme, vilket ofta är alternativet i villaom
råden. Enligt utredningen bör en förutsättning för att bidrag skall kunna 

lämnas vara att skyddsrummet behövs enligt skyddsruinsplanen. Det skall 

således ligga inom en skyddsrumsort, det skall vara brist på skyddsrum i 

omgivningen och det skall även i övrigt bedömas vara angeläget att 

skyddsrummet kommer till. En annan förutsättning bör enligt utredningen 

vara att skyddsrummet uppfyller skäliga krav på skyddsförmåga. 

Remissinstansema 

Flertalet remissinstanser har tillstyrkt eller lämnat förslaget i denna del 
utan erinran. 

Civilförsvarsstyrelsen anser att det bör prövas om det är lämpligt att ge 
bidrag för anosdriande av mindre skyddsrum som här avses även i områden 
som ligger utanför skyddsrumsorter. 

Riksrevisionsverket anser att förslaget medför att statens utgifter ökar, 

men har inte något att erinra mot att denna bidragsmöjlighet ges inom 
gällande ramar för olika civilförsvarsåtgärder. 

Hyresgästernas Riksförbund är mycket tve.ksamt till utredningens för

slag och anser att en utveckling mot privata skyddsrum i småhus inte bör 
stimuleras. 

Öl'erl'äga11de11 

Enligt min mening är det väsentligt för försvars viljan att, som utredning

en har konstaterat, det hos allmänheten finns ett intresse av att ta initiativ 
till att bygga skyddsrum. I många områden är det svårt att bygga bort den 
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brist på skyddsrum som finns geinom att endast bygga skyddsrum i sam
band med att nya anläggningar kommer till. Bebyggelsen kan i vissa fall 
vara så gles att det inte går att nå ekonomiskt- försvarbar storlek på 
skyddsrummen. Det kan också vara så att nybyggnadsverksamheten är så 
låg att lämpliga tillfällen inte ges. I sådana områden kan det vara lämpligt 
med enskilda initiativ för att kunna lösa skyddsfrågan. Jag förordar således 
i likhet med utredningen och de flesta remissinstanserna att möjlighet 

skapas för att ge statsbidrag till skyddsrum som anordnas på enskilt initia
tiv. 

De nu nämnda skyddsrummen bör i allmänhet kunna rymma 4 - 10 

personer. De kan vara prefabric:erade och grävas ner eller förses med 
jordtäckning och placeras i anslutning till den egna bostaden. De kan också 
anordnas i befintliga källare eller tillkomma i samband med nybyggnad. 

En förutsättning för att kunna få bidrag av statliga medel bör vara att 
kommunen bedömer att det är angeläget att skyddsrummet anordnas. Jag 
kan inte dela civilförsvarsstyrelsens uppfattning att skyddsrummen bör 
kunna anordnas även utanför skyddsrumsorterna. Enligt min mening bör 
dessa endast ifrågakomma inom skyddsrumsorter och där det är stor brist 
på skyddsrumsplatser i omgivni!1gen. Skyddsrummen bör inte tillåtas i 
områden som skall utrymmas vid krig och krigsfara, t. ex. i områden som 
ligger nära militära bekämpningsmål. Skyddsrummen bör också, som ut
redningen framhållit, uppfylla skäliga krav på skyddsförmåga. Det behöver 
dock enligt min mening inte nödvändigtvis ställas samma krav som gäller 
för nuvarande skyddsrum. Det får ankomma på regeringen eller myndighet 

som regeringen utser att närmare utforma vilka tekniska krav som bör 
ställas på dessa skyddsrum. 

Jag delar utredningens förslag i fråga om beräkningen av statsbidragets 
storlek. Bidraget bör således uppgå till vad som utgör en genomsnittlig 
ersättning för en skyddsrumsplc.ts i motsvarande typ av bebyggelse. I 
prisläge februari 1981 utgjorde detta belopp enligt utredningens uppfatt
ning 2 600 kr. Beloppet bör seda!1 anpassas till kostnadsläget i orten vid 
tiden för slutbesiktningen av skyddsrummet. I beloppet bör ingå ersättning 
för framtida vård och underhåll. Den som äger en anläggning eller byggnad 
som inrymmer skyddsrum av ifrågavarande art bör enligt min mening vara 
skyldig att vårda och underhålla skyddsrummet. 

Den som önskar att inrätta ett skyddsrum mot bidrag av statliga medel 
bör således först inhämta kommunens godkännande i frågan. Kommunen 
bör därvid göra bedömningen om skyddsrummet är angeläget och om den 
tekniska beskrivningen fyller_de krav som ställts upp. De medel som kan 
avsättas för att få till stånd dessa skyddsrum måste tas från det totala 
anslag som statsmakterna anslår till skyddsrumsbyggandet. Det innebär att 
ett omfattande skyddsrumsbyggande på enskilt initiativ i motsvarande mån 
minskar tillkomsten av andra skyddsrum. En alltför långtgående utveck
ling i denna riktning är givetvis inte önskvärd. Enligt min mening bör 

0 
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därför medlen till de skyddsrum som anordnas på enskilt initiativ begrän
sas. Jag avser också att föreslå regeringen att uppdra åt civilförsvarsstyrel
sen att noga följa verksamheten och fortlöpande delge regeringen sina 

erfarenheter. 

2.5 Vård och underhåll av skyddsrum som anordnas i befintliga byggnader 

m.m. 

Nuvarande ordning 

Enligt 40 § l mom. c) civilförsvarslagen åligger det kommunen bl. a. att 
inrätta och utrusta skyddsrum som skall anordnas i befintlig anläggning 
eller byggnad utan samband med tillbyggnad. Enligt 54 § andra stycket får 
länsstyrelsen medge ägaren av sådan anläggning eller byggnad, om denne 

är annari än kommunen, att i stället för kommunen inrätta ifrågavarande 
skyddsrum. Enligt 40 § l mom. d) åligger det kommunen att vårda och 
underhålla nu nämnda skyddsrum. Kommunen eller ägaren om denne har 
inrättat skyddsrummet har rätt till ersättning av statsmedel. Kommunen 
får dock inte någon ersättning för den vård och det underhåll av skydds

rummet som åligger kommunen. 

Utredningen 

Utredningen framhåller att i våra 14 största tätorters innerområden finns 
ett antal skyddsrum som aldrig har färdigställts samt ett antal utrymmen 
som tidigare har varit skyddsrum men som numera av olika skäl har 
avförts som skyddsrum. Enligt utredningens mening skulle dessa utrym
men kunna ställas i ordning till fullgoda skydd om den framtida underhålls
frågan löstes på annat sätt än vad som nu gäller. Utredningen föreslår 
därför att när skyddsrum anordnas i en befintlig byggnad, byggnadens 
ägare blir skyldig att vårda och underhålla skyddsrummet och att denna får 
ersättning av statsmedel för detta. 

Remis.sinstansema 

Av remissinstanserna har endast civilförsvai"sstyrelsen yttrat sig i denna 
del av ärendet. Styrelsen anser att samma regel för vård och underhåll bör 
gälla oberoende av hur skyddsrummet har kommit till. Mot bakgrund av 
att det kommer att ske en ökad satsning på skyddsrum i befintliga byggna
der under de närmaste åren och att frågan om vård och underhåll av dessa 
skyddsrum betraktas som ett problem av kommunerna anser styrelsen att 
det är mycket angeläget att utredningens förslag genomförs snarast. 

Överväganden 

Jag vill för min del framhålla att det f. n. inte finns särskilt många 
skyddsrum som har anordnats enligt 40 § 1 mom. c) civilförsvarslagen i 
andra än av kommunen ägda byggnader. I dessa få fall har frågan om 
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framtida vård och underhåll lösts genom avtal mellan byggnadens ägare 

och kommunen. Som utredningen framhållit kan i framtiden en ökad 

aktivitet på detta område förvänta~; genom ökade möjligheter till särskilda 

bristtäckningsåtgärder. Jag kan dock f. n. inte se några större svårigheter 

att genomföra sådana bristtäckningsåtgärder med nuvarande system. Jag 

har också i det föregående förordat att skyldighet skall föreligga för ägare 

att inrätta skyddsrum vid genomgripande ombyggnad av anläggningar och 

byggnader. Detta torde i viss må:1 minska behovet för kommunerna att 

täcka brister med åtgärder i befintliga anläggningar och byggnader. Med 

hänsyn till vad jag nu har anfört anser jag att utredningens förslag i denna 

del inte f. n. bör genomföras. Jag förordar emellertid att civilförsvarslagen 

nu ändras på så sätt att kommunen får skälig ersättning av statsmedel för 

framtida vård och underhåll av skyddsrum som anordnas enligt 40 § I 

mom. c) civilförsvarslagen. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom försvarsdepartementet 

upprättats förslag till lag om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74). 

Lagförslaget är i och för sig av den karaktären att det faller inom 

området för lagrådets granskning enlig 8 kap. 18 § regeringsformen. De 

föreslagna ändringarna är emellertid av tekniskt enkel beskaffenhet och 

har inte den betydelse för enskilda att lagrådets yttrande behöver inhäm

tas. 

4 Specialmotivering·. 

f'örslaget till lag om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74) 

32§ 

l denna paragraf finns bestämmelser om anmälan till kommun och be

sked av kommunen i skyddsrumsfrågor. Som framgår av den allmänna 

motiveringen bör detta förfarande förenklas och möjlighet ges för kom

munen att bestämma att anmälan inte behöver göras i vissa fall. 

Huvudprincipen är alltjämt att den som avser att uppföra en ny anlägg

ning eller byggnad inom en skyddsrumsort skall anmäla detta till kom

munen. Det åligger sedan kommunen att lämna den som har gjort anmälan 

besked huruvida skyddsrum skall anordnas eller inte. Enligt den ändring i 

paragrafen som nu föreslås bemyndigas regeringen eller, efter regeringens 

bestämmande, kommunen att föreskriva undantag från anmälningsskyl

digheten. De föreskrifter som reglerar vilka områden och vilka typer av 

byggnader som kan undantas från anmälningsskyldigheten får meddelas av 

regeringen. 
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De områden som bör undantas är givetvis sådana där behovet av 
skyddsrumsplatser redan är tillgodosett. Andra områden kan vara sådana 
där risken för skadegörelse vid krig bedöms vara relativt liten samtidigt 
som det är dyrare än inom andra områden att bygga skyddsrum. 

Vilka slag av byggnader som skall omfattas av undantaget har exemplifi
erats av utredningen. Jag kan ansluta mig till utredningens överväganden. 
Följaktligen bör anmälan kunna underlåtas vid uppförandet av mindre 
byggnader. Utredningen har angett en bruksarea på 40 m2 som en lägsta 
gräns. 

F. n. föreskrivs i tredje stycket att vad som gäller uppförande av ny 
anläggning eller byggnad också skall gälla tillbyggnad av befintlig anlägg
ning eller byggnad. Begreppet tillbyggnad används i denna lag i samma 
betydelse som det har i byggnadslagstiftningen. Enligt vad som framgår av 
den allmänna motiveringen bör även anmälan göras då en genomgripande 
ombyggnad sker av en anläggning eller byggnad. En föreskrift om detta har 
lagts till detta stycke: Föreskriftens utformning anknyter till 75 § c) bygg
nadsstadgan (1959: 612). !övrigt har paragrafen ändrats redaktionellt. 

33a§ 

Som framgår av den allmänna motiveringen förordas att möjlighet bör 
finnas att få bygga ett skyddsrum med bidrag av statsmedel trots att någon 
skyldighet att bygga skyddsrum inte finns. I denna paragraf har tagits in 
bestämmelser om att den som vill bygga ett nu nämnt skyddsrum måste ha 

kommunens godkännande. Om kommunen således anser att skyddsrum- · 
met bör byggas får kommunen bestämma detta. Kommunen bör därvid i 
sitt godkännande ange de villkor som skall gälla för skyddsrummet, exem
pelvis dess storlek och inom vilken tid det skall färdigställas. Kommunen 

bör också upplysa vederbörande om vilken ungefärlig ersättning han kan 
räkna med. Ersättningsreglema finns intagna i en ny 56 §. 

41§ 

I denna 41 § I mom. föreskrivs bl. a. att i varje kommun en civilförsvars
nämnd skall ha hand om kommunens civilförsvarsuppgifter med vissa 
undantag. Kommun får tillsätta särskild civilförsvarsnämnd eller uppdra åt . 
annan nämnd att vara civilförsvarsnämnd. Kommunfullmäktige får emel
lertid uppdra åt annan nämnd än civilförsvarsnämnd att upprätta skydds

rumsplan och att lämna besked enligt 32 §. Med hänsyn härtill bör också 
kommunfullmäktige få uppdra åt annan nämnd än civilförsvarsnämnd att 
lämna godkännande enligt den nya 33 a §. Ett tillägg om detta har gjorts i 
första .momentet i denna paragraf. 

42§ 

I denna paragraf finns bestämmelser om ersättning till kommunen för 
åtgärder som den vidtar enligt 40 § I mom. b) eller c). Som framhållits i den 
2 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 161 
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-allmänna motiveringen bör kommunen också få ersättning av staten för 
den vård och det underhåll som kommunen enligt 40 § 1 mom. d) är skyldig 
att vidta i fråga om de i 40 § I mom. c) nämnda anordningarna. Ersättning
ens storlek bör bestämmas av regeringen eller den myndighet som rege
ringen utser. Paragrafen har ändrats i enlighet med det anförda. 

53§ 

Ändringen i första momentet av denna paragraf är föranledd av ändring

en i 32 §. 

56§ 

I denna nya paragraf har tagits in bestämmelser om bidrag till skyddsrum 
som anordnas med stöd av nya 33a§. I den allmänna motiveringen har 
bakgrund och motiv till denna paragraf angetts. Ersättningen bör således 
utges med ett schablonbelopp som beräknas motsvara den genomsnittliga 
ersättningen för en skyddsrumsplats inkl. ett fast belopp för framtida vård 
och underhåll. Beloppet bör fastställas av regeringen och tas in i skydds-. 
rumsförordningen (1979: 90). Beloppet bör sedan kunna räknas upp med 
hänsyn till kostnadsläget i orten oc:h vid tidpunkten för slutbesiktningen av 
skyddsrummet enligt samma regler som enligt 23 - 25 §§ skyddsrumsför

ordningen gäller för skyddsrum :;om anordnas och ersätts enligt 53 § 1 
mom. civilförsvarslagen. Bidraget bör bestämmas av länsstyrelsen och 
utbetalas när skyddsrummet har slutbesiktats och godkänts. Vidare bör 
den som äger en anläggning eller byggnad med ett skyddsrum som anord
nats med stöd av 33 a § vara skyldig att vårda och underhålla skyddsrum
met. Paragrafen har utformats i enlighet med det anförda. 

Av 57 § e) framgår att en ägare av nu nämnda skyddsrum kan vara 
skyldig att under civilförsvarsberedskap upplåta detta skyddsrum åt be
folkningen enligt vad som föreskrivs av regeringen eller myndighet som 
regeringen bestämmer. 

83§ 

I denna paragraf finns besvärsbt:stämmelser. 
I andra stycket föreskrivs bl. a. att talan mot länsstyrelsens beslut om 

ersättning enligt 53 § förs hos kammarrätten. Beslut om bidrag enligt nya 
56 § bör kunna överklagas till kammarrätten. Andra stycket har ändrats i 
enlighet med det anförda. 

Beslut av kommunal myndighet att vägra godkännande enligt nya 33 a § 

bör inte kunna överklagas. I fjärde stycket har därför lagts till beslut enligt 

33a§. 

lkrafttriidandehestiimmelser 

Lagändringarna bör träda i kraft den 1 juli 1983. Anmälan som före den 1 
juli 1983 gjorts enligt 32 § bör efter den 30 juni 1983 kunna prövas mot de 
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nya bestämmelserna. Någon särskild övergångsbestämmelse om detta be
hövs inte. I fråga om ombyggnad som påbörjats eller för vilken byggnads
lov sökts före den 1 juli 1983 bör däremot äldre bestämmelser gälla, dvs. 
att någon anmälan inte behöver göras eller att någon skyddsrumsbygg
nadsskyldighet inte föreligger. Om någon däremot avser att vidta en ge
nomgripande ombyggnad och vid lagens ikraftträdande ännu inte ansökt 
om byggnadslov måste vederbörande efter den 30 juni 1983 först göra en 
anmälan enligt 32 § i den nya lydelsen. En bestämmelse med innehåll som 
nu sagts har tagits in i övergångsbestämmelserna till lagen. 

5 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att antaga förslaget till lag om ändring i civilförsvarslagen (1960: 74). 

6 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 
att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredra
ganden har lagt fram. 
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Ds Fö 1982:2 

Till statsrådet och chefen 

för försvarsdepartementE!t 

' 22 

Regeringen bemyndigade den 18 juni 1975 chefen för för
svarsdepartementet att tillkalla högst fyra sakkunniga med 
uppdrag att lämna förslctg till bestämmelser för övergång 
till ändrat skyddsrumssystem. Den 24 januari 1980 utvidgade 
regeringen uppdraget till att omfatta en vidareutveckling av 
skyddet för befolkningen i krig. 

Den 18 juni 1975 tillkallades som ledamöter generaldirektö
ren Gunnar Gustafsson, tillika ordförande, direktören Gösta 
Welin, dåvarande riksda9sledamoteri s'vea Wiklund och läns
r.1det Uno.Williamsson. Den 25 februari 1980 tillkallades 
dessutom riksdagsledamoten Olle Aulin att vara ledamot av 
utredningen. 

Till experter utsågs hovrättsassessorn Björn Janson, nuvarande 
departementsrådet Peter Lagerblad, dåvarande kanslirådet 
Gösta Terstad samt till sekreterare nuvarande avdelningsche
fen John Tjörneryd. Sede:rmera har till experter utsetts 
avdelningsdirektören Jan-Erik Egnell, försvarsdirektören 
Lars Edmen, sekreteraren Kurt Krona, nuvarande planeringsdi
rektören Birgitta Böhlin:, avdelningsdirektören Sven-Erik 
Frödin, departementssekreteraren Aage Frank och docenten 
Charles Strömblad. Till biträdande sekreterare har förordnats 
nuvarande avdelningsdire:ktören Sten-Inge Norrman. 

Departementsrådet Peter Lagerblad och planeringsdirektören 
Birgitta Böhlin har på egen begäran entledigats från sina 
uppdrag. 

Utredningen har antagit benämningen 1975 års skyddsrumsutred
ning. 

Utredningen har tidigare överlämnat förslag till bestämmel
ser för kommunal skyddsrumsplanering och betänkandet (Ds Fö 
1977:1) "Normalkostnad för skyddsrum". Den 26 juni 1979 
överlämnade utredningen till regeringen förslag till bestäm
melser för produktion av skyddsrum. Vidare har ett förslag 
till system för styrning och administration av skyddsrumsbyg
gandet utarbetats. I promer.1orian (Ds Fö 1980: 7) "Befolkning
ens skydd i krig" har utredningen redovisat ~tt förslag till 
utveckling av ett system som ger en övergripande syn på 
skyddet för befolkningen samt lämnat vissa synpunkter på 
skyddsrumsbyggandets ekonomi. 
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I promemorian (Os Fö 1981:6) "Besiktning, underhåll 
och förbättringar av skyddsrum" har utredningen betonat 
vikten av att befintliga skyddsrum underhålls samt 
föreslagit en fast organisation för besiktning av 
äldre skyddsrum. Utredningen har vidare föreslagit att 
staten skall kunna lämna ersättning för att få vissa 
brister i skyddsrummen tillrättade. 

Utredningen har i promemorian (Os Fö 1981:8) redovisat 
förslag till en modell för en kommunal skyddsplan samt 
förslag till vissa erforderliga ändringar i civilförsvars
lagen. Vidare belyses i nämnda promemoria kostnaderna 
för att upprätta en skyddsplan. I en särskild promemo-
ria (Os Fö 1981:9) "Redovisning av studier gjorda i 
samband med skyddsrumsutredningens arbete" redovisas 
de särskilda studier som genomförts för att ge underlag 
för förslag till utformningen av lokala skyddsplaner. 

Utredningen överlämnar härmed promemorian (Os Fö 1982:2) 
"Skyddsrum, förslag till administrativa förenklingar 
mm". I denna föreslår utredningen vissa ändringar i 
civilförsvarslagen, skyddsrumsförordningen och bostads
finansieringsförordningen som bedöms vara ägnade att 
underlätta ett ~ndamålsenligt skyddsrumsbyggande samt 
minska _det administrativa arbetet i samband med detta. 

Med avlämnandet av denna promemoria anser utredningen 
att dess utredningsuppdrag är slutfört. 

Stockholm i februari 1982 

Gunnar Gustafsson 

Olle Aulin 

Svea Wiklund 

Gösta Welin 

Uno Williamsson 

/John Tjörneryd 

Sten-Inge Norrman 
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Förslag till 

Lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74) 

Härigenom föreskrivs i fråga om civilförsvarslagen (1960:74) 1 
dels att 32 och 33 §§, 40 § 1 mom. samt 53 § 1 mom. skall ha 

nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas ett nytt moment, 53 § 3 mom.-, 
-- och en ny paragraf, 55 a §, av nedan angivna -lydels·e. 

Nuva11.ande lydel6e 

32 § 

Avser någon att uppföra ny 
anläggning eller byggnad inom 
skyddsrumsort, skall han anmäia. 
detta till kommunen. Det å
ligger kommunen att lämna den 
som har gjort anmälan besked 
huruvida skyddsrum skall an
ordnas i anläggningen eller 
byggnaden och, om så är fallet, 
uppgift om det antal pesoner 
som skall beredas plats i detta. 

Avser någon att uppföra ny 
anläggning eller byggnad inom 
skyddsrumsort, skall-anmälan 
gÖll.M :U..ll. lwPmW!en om .inte an
lä.ggl'Ungen ettM ·byggnaden ä.lt uppen
baJLt onö11.en.li.,g med 6kydd6)[.UJMbyg-
gande. . 

Komnunen 6dJi. bM.tiinrna a..tt an-
mäl.an .inte hettM behövM gö~ 6ö11. 
a.niiiggl'Ung ettM byggnad om 6kydd6-
)[.UJMbyggande,t ä.lt uppenbaJLt olä.mp.Ug:t 
ettM onöd..i..g:t med hiinl.11n :till. 

1. bedömn..i..ngen av wk~na 6ö11. 6kade
gö11.el'..6e f:tndM Wg oc.h kohtnad~na 
· 6ö11. a..tt ano11.dna 6kydd611.11m -ettM 

2. b~hove-t av 6kyddM.wn6p.i.a:t.6M 

Det åligger kommunen att lämna 
den som har gjort anmälan be
sked huruvida skyddsrum skall 
anordnas i anläggningen eller 
byggnaden och, om så är fallet, 
uppgift om det antal personer 
som skall beredas plats i detta. 

Avvikelse från besked som av- Avvikelse från besked som av-
ses i 6öM:ta stycket får göras ses i ~edje stycket får göras 
endast om endast om 

1. den som har gjort anmälan medgiver det, 
2. byggnadslov eller godkännande enligt 33 § andra stycket icke 

har sökts inom två år från beskedets dag eller 
3. i fråga om anläggning eller byggnad som tillhö~ staten upp

förandet icke har påbörjats inom tid som -sägs i 2. 

Vad i denna paragraf.sägs om 
uppförande av ny anläggning 
eller byggnad skall även gälla 
tillbyggnad av befintlig an
läggning eller byggnad. 

Lagen omtryckt 1975:712 

Vad i denna paragraf sägs om 
uppförande av ny anläggning 
eller byggnad skall även gälla 
tillbyggnad av befintlig an
läggning eller byggnad. Vwamna 
gäU.M vJ..d 6ddan genomg~pa.nde om
byggnad a..tt möjUghe,t gu a..tt 
anoMna 6kydd6~ ..i.. anlä.ggl'Ungen 
ett~ byggnaden. 

NäJun~e 6ö11.e11~6:tM om 6k.y.ldighe-ten 
a..tt göJUJ. anmäia.n meddei.M av 11.ege
~ngen ett~ mynd..i..ghe-t Mm 11.eg~ngen 
uUM. 
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NuvCl/Lllnde lydel.he Fö11.u..t.age.n lydel.he 

33 § 

Föreligger skyldighet att söka byggnadslov för anläggning eller 
byggnad inom skyddsrumso.rt, ankommer det på byggnadsnämnden att 
vid prövning av ansökan om sådant lov tillse, att byggnadsföre
taget överensstämmer med besked enligt 32 § samt med bestämmel
serna i 29 och 30 §§ och med stöd av dessa meddelade före
skrifter. 

Vill någon, då skyldighet ej föreligger att söka byggnadslov, 
utföra sådant byggnadsfö:retag som avses i 32 §, åligger det 
honom att i förväg inhämt.a länsstyrelsens godkännande av 
byggnadsföretaget i omfö:rmälda hänseenden, dock ej i fråga om 
byggnad som tillhör stat1;!n. 

Fö11.eli.ggvi. ej bu.l<ed e.n.Ugt 32 §, 
mcf byggnadslov eller godkän
nande enligt andra stycket ej 
meddelas. 

40 § 

Byggnadslov eller godkännande 
enligt andra stycket 6cfll. .inte 
meddelas utan a.tt .t.liydd.vwm6-
61Ufgan hali. p11.öva.t6 • 

1 mom. Utöver de uppgifter som ankonnna på kommun enligt 4 och 7 
kap. åligger det kommun c:1tt 
a) genom sina myndigheter lämna länsstyrelsen och civilförsvars
chefen biträde i sådana frågor rörande civilförsvaret som hava 
samband med de särskildc:1 myndigheternas verksamhetsområden, var
vid kommun bland annat har att på därom gjord framställning till
handahålla tillgängliga, för civilförsvaret erforderliga bygg
nadsritningar, kartor oc:h dylikt; 
bl i enlighet med gällande organisationsplan inrätta och utrusta 
ledningscentraler och andra skyddade uppehållsplatser för det 
allmänna civilförsvaret samt vidtaga andra byggnadsanordningar 
ävensom reservanordningar som äro avsedda uteslutande för brand
försvarets försörjning med vatten så ock under civilförsvarsbe
redskap, i den omfattnin.g civilförsvarsstyrelsen eller efter 
dennas allmänna anvisningar länsstyrelsen bestämmer, utföra 
ledningscentraler och an.dra skyddade uppehållsplatser samt vid
taga andra byggnadstekniska åtgärder avseende det lokala civil
försvaret, oaktat åtgärderna icke upptagits i organisations
planen; 
c) inrätta och utrusta skyddsrum som på grund av beslut enligt 
27 § skall anordnas i befintlig anläggning eller byggnad utan 
samband med tillbyggnad eller på mark, som är avsedd för gata, 
torg, park eller annan allmän plats, ävensom vidtaga förbere
delser som avses i 22 § andra stycket och, enligt vad regering
en eller myndighet som regeringen utser därom förordnar, 
under civilförsvarsberedskap iordningställa utrymmen som där 
avses till skyddsrum; 

d) vårda och underhålla de 
under b) och e) omförmälda 
anordningarna~ 

d) vårda och underhålla de 
under bl omförmälda anordning
arna; 
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Nuv<VU1Y1de lydel6e FöJt.eAlo.ge.n iydel6e 

f) tillhandahålla lämpliga lokaler för civilförsvarets admini
stration samt, i den mån skyldighet härutinnan icke åvilar ägare 
eller innehavare av anläggning eller byggnad, för förvaring av 
materiel och utrustning för civilförsvaret ävensom för utbild
ningsverksamheten inom civilförsvaret; 
g) svara för avlöning och annan ersättning till personal, vars 
tjänstgöring i civilförsvaret eniigt 20 § skall anses fullgjord 
i kommunal anställning; 
h) under civilförsvarsberedskap samt vid utbildning och övning, 
i den omfattning organisationsplanen angiver, till allmänna 
civilförsvarets förfogande ställa kommunen tillhörig materiel 
och annan egendom; samt 
i) å trafikled eller annan allmän plats där kommunen ansvarar 
för gatu- eller vägbelysning, vidtaga erforderliga anordningar för den väg
ledande belysning, som enligt organisationsplanen skall finnas där under 
mörkläggning; 

53 § 

1 mom. 2 Uppföres ny anläggning eller byggnad inom skyddsrumsort 
på mark, som är avsedd för annat ändamål än gata, torg, park eller annan 
allmän plats, är anläggningens eller byggnadens ägare skyldig 
att inrätta och utrusta skyddsrum, som skall anordnas i anlägg
ningen eller byggnaden på grund av beslut enligt 27 §. 

Den som med nyttjanderätt innehar fastighet eller byggnad eller 
del därav må ej hindra ägar~n att där inrätta skyddsrum. 

Den som äger anläggning eller.byggnad, i vilken skyddsrum anordnats 
enligt första stycket, är skyldig att vårda och underhålla skydds
rummet och dess utrustning. 

Den som anordnar skyddsrum enligt första stycket äger rätt att av 
statsmedel utfå ersättning härför enligt de grunder som angivas 
i 55 §. Ersättningen bestämmes dV länsstyrelsen och utbetalas 
när slutbesiktning av skyddsrummet har ägt rum. 

Vad i denna paragraf sägs om 
uppförande av ny anläggning 
eller byggnad skall även gälla 
tillbyggnad av befintlig an
läggning eller byggnad. 

2senaste lydelse 1978:782 

Vad i denna paragraf sägs om 
uppförande av ny anläggning 
eller byggnad skall även gälla till
byggnad eli.eJr. .6ddan_ ge.nomg!U.pa.nde 
ombyggn.a.d .6om av.6u i. 32 § av be
fintlig anläggning eller byggnad. 

3 mom. Ven .60m ägeJt. aniä.gglU.n.g elieJt. 
byggnad .i vilk.e.n .611.yddM.u.m haJr. an
oJr.dntU:,6 ~.t 40 § 1 mom. cl elleJZ. 
54 § andlta .6.tyck.e.t illi. .6 k.ylcli.g att 
vMda och undelt.hd.U.a .61'yddMwnme.t. 
Ägttll.e.n illi. bellitt:ti.gad Ull .611.åUg 
eJtllå.ftlWlg av .6.taUmedei 6öJt de.t;ta 
enligt de 6öJt.eAk.!U.6:t;eJr. .60m meddeia.6 
av .11.ege!Unge.n elle.11. mynd.ighe.t Mm 
-11.ege!U.ngen u.Ue.11.. 
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Nuva.tr.a.nde lydeRAe 

55 a § 

Denna lag träder i kraft •••• 

28 

Om J.ikqdd.Mwn anol!.dna.6 .&tom Miqdd.6-
ll.Wn6o!Lt .i.. anl'UU: ~all.. än Mm avJ.iu 
.i.. 40 eUVL 53 § kan b.i..dlta.g av 
J.i.t.a.t.<.medel u.tgd. om fwmrnunen vid 
p1tövn.i.ng 6.i.nne1t aft J.ik.ydd.6Jz.u.mme:t6 
ano1tdnande åJr. angeläget och a..tt 
medel 6.i.nnl> .tiilgäng.li.ga. 

8.i.dltag u..tgd.IL peJL plttU med ett gJtUnd
belopp Mm mo.t.6vMalt genoml.n,lt.tlig 
eMiittni..ng 6ö1t a..tt ano1tdna en J.ik.yddl>-
11.Wn6plat6 .i.. mo.t.6vaM.YLde byggnad.6:ttjp 
.i.. JU.ku. V.i..d bu:tii.nrna.nde av b.i..dJraget 
J.ikaU g?ULndbeloppe-t an~J.iM .ti.U 
k.oJ.i:tna.d.6läget .i.. J.ikydcU!Wm6o!Lten v.i..d 
.t.i..dpu.nk:ten Qö.1t 6 k.ydd.61Wmme:t6 J.ilu..t
bu.i..k:bWtg en.li.gt g?ULndeJt J.iom Jte -
gelt.i..ngen bu:tänmre11.. 

B.i..dlutget bu.tilm!, av lånJ.iJ.ityJteiJ.ien och 
u..tbeta.e.aJ.i nåJr. J.ih.ydd.6IW.lmlet åJr. J.ilu..t
bu.i..k:t-4Jat och godkänt. 

Ven Mm ligeJt anläggn.i.ng elleJt bygg- · 
nad, .i.. vilken J.ikydcUJtum haJt a.no1tdnat.6 
enligt 6öM.ta J.itycket, åJr. J.ih.ylcli.g 
a..t:t vd.ltda. och undeJthd.Ua J.ik.ydd.6-
.ltummet och duJ.i u,tJuu,tnhtg. 
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Förslag till 

Förordning om ändring i skyddsrumsförordningen (1979:90) 

Regeringen föreskriver i fråga om skyddsrumsförordningen (1979:90) 
deiA att 4,6,16, 17., 20, 22, 27 och 30 §§skall ha nedan angivna 
lydelse, 
delA att i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 18a, 
26a och 26b §§, av nedan angivna lydelse. 

NuvaJr.ande lydeiAe Fö4e11.la.gen ~ydelAe 

4 § 

Skyddsrumsplanen skall innehålla uppgifter om skyddsrumsortens 
indelning i skyddsrumsområden. 

6 § 

Skyddsrumsplanen gäller inte· 
förrän länsstyrelsen fastställt 
planen i fråga om 

1. skyddsrumsortens gränser, 
2 • .indelrWig av all.ten J.. .t.kydd61LU.m6-
olllltåden, 
3. det tottil.a behovet av .t.kydd6-
!W.Jn6 pla.U~ ,i_ vMje .t.kydd61LU.m6-
omlulde. 

16 § 

Närmare föreskrifter om skydds
rummens utrustning meddelas av 
civilförsvarsstyrelsen. 

17 § 

Anmälan enligt 32 § civilför
svarslagen (1960:74) skall 
vMa .t.W6tl-4J. Ven .t.ka.U inne
hålla de uppgifter som kom
munen behöver för att kunna 
bedCita behovet och lämpligheten av 
att anorana skyddsrum i anlägg
ningen eller byggnaden. 

Om ko11111Wten haJr. bu.tämt att undantag 
6Jubt .t.kyld-4Jhet att gö1r.a anmälan 
enUgt 32 § c..i.vil6öMvcv1.-&.la.gen (1960:74) 
.t.kaU gii.U.a 6ö4 v-i...6.t.a delM av .t.kydd6-
Jtum.6oUe.n .t.kaU detta arigu ,i_ .t.kydd!.i
Jtum.6 planen. 

Skyddsrumsplanen gäller inte 
förrän länsstyrelsen fastställt 
planen i fråga.om skyddsrums
ortens gränser. 

Närmare föreskrifter om skydds
rummens ut6o~g, utrustning oc.h 
64ed6anvä.ndrWig meddelas av civil
försvarsstyrelsen. 

Anmälan enligt 32 § civilför
svarslagen (1960:74) skall inne
hålla de uppgifter som kommunen 
behöver för att kunna bedöma be
hovet och lämpligheten att an
ordna skyddorum i anläggningen 
eller byggnaden. Om ko11111unen begäJz. 
det .t.kaU anmälan vMa .t.W6.tUg. 

Kommunen skall för anmälan tillhandahålla blanketter enligt 
formulär som fastställs av civilförsvarsstyrelsen. 



Prop. 1982/83: 161 30 

NuvaJta.nde iydel'..6e Fö11.e6.f.a.gen iydel'..6e 

18 a § 

20 § 

Ansökan om ersättning enligt 
53 och 55 §§ civilförsvars
lagen (1960:74) görs hos 
länsstyrelsen. Till ansökning
en skall slutbesiktningsbe
viset fogas. 

Ven 6om v,{Ll bygga 4kydd61Wm 6om av4e6 
i 55 a § civil6öMvaM.f.a.gen (7960:74) 
4i'la..U a.nl>Öka om detta ho.& kommu-
nen ä!t 4kyidig a.tt lämna den 4ök.a.nde be-
4ked fuvw.vida han k.a.n 6c:l b-i..dlrag av 4.ta..t.6-
medei 6ö11. 4kydd6Jriunme.t oc.h, om 6å ä!t 6al
ie.t, huA 1.ito!Lt detta kan bli. 

Ansökan om ersättning enligt 
53 § 1 mom. och 55 § civilför
svarslagen (1960:74) görs hos 
länsstyrelsen. Till ansökning
en skall slutbesiktningsbe
viset fogas. 

Ersättningen betalas ut av civilförsvarsstyrelsen enligt läns
styrelsens beslut. 

22 § 

För ett skyddsrum som i sin helhet eller i väsentliga delar 
har anordnats på sätt som anges i följande tabell utgår till
lägg till grundbeloppet med belopp enligt tabellen. 

Anordningssätt - - -

Skyddsrum i sådan lokal som 
är avsedd att användas för 
stadigvarande vistelse och 
Mm u:t6öw enligt beii:tiimmelÄeJt 
i Sven.&k ByggnoAm, .&koiöveA.&ty11.ei-
J.ien.& anvi.&rW!gM 6ö11. 1.ikoio11., 
Mc.ial.&ty11.el'..6en.& anvi.&ningM 6ö11. 
6öMko.f.a./ 611.itid.&hem eUeJt Mbe -
tM.&kydd.&.&tf!lt.eU e.>U> a.nvi.&ningM -

Skyddsrum i sådan lokal som 
på grund av f redsanvändningen 
är försedd med en öppning elieJt 
6ie1t.a öppninga.Jr. dä!t va.Jr.je öppning 
ho.It. en min.&:ta. y:ta. av 4 mZ - - -

Anordningssätt - - -

Skyddsrum i sådan lokal som i 
611.ed6:tid är avsedd att användas 
för stadigvarande vistelse och 
dä!t6ö1t. u:t6öM med 6ieJt öppninga.Jr. 6ö1t. 
6ön.&te1t., döMa.Jr. oc.h ven:ti.f.a.tion.&
.&y.&tem än dem Mm behöv.& 6ö1t. .&kydd6-
IW.m66unk:tionen enligt c.ivil6öMvaM
.&ty11.el'..6en.& tekni.&ka. butänunel'..6e1t. 6ö1t. 
.&kijdd.&IW.m. ClppningaJr. 6ö11. vilka. Vt
.&ä.ttnirtg u:tgdlt .&äJr.6/U.U enligt l'lii6:ta. 
punkt medJrlikna..& dä!tvid in:te - - -

Skyddsrum i sådan lokal som 
på grund av fredsanvändningen 
är försedd med min.&:t en öppning 
.&om ä!t 4 mZ eUeJt .&:töMe - - -
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NuvaJUI.nde lydel&e FöJr.eAlagen lydel&e 

22 § (forts) 

Anordningssätt- - -

Skyddsrum i en anläggning eller 
en byggnad med flera än fyra 
våningar ovanför skyddsrummet- -

Skyddsrum -i.. en a.nillggn-i.ng eUeJr. en 
byggnad s~ ibte 8.Jr. upp6ö4d på 
berg, sprängbotten, fyllning 
av sprängsten eller på grus 
eUeJr. fast lagrad ./ia.nd med större 
grundläggningsdjup än 1 meter 
under den marknivå som omger 
skyddsrummet, dvs byggnad 
som hänförs till huvudfall 
2 - 4 enligt civilförsvars
styrelsens tekniska bestäm
melser för.skyddsrum 

26 a § 

26 b § 

Anordningssätt- .- - · 

Skyddsrum i en anläggning eller e1 
byggnad med flera än fyra 

-våningar ovanför skyddsrummet 
eUeJr. Mm a.v a.nna.:t .6h.iil haJr. cU.meM.<.one
ILO..U 6ö1r. en mo.åvaJUI.nde Jr.Mia-6.t en.Llg.t 
c.-l.v.il6ölr..6va.Jr..6.6ty1r.ei&el'l..6 .tekn-i..6h.a. be
-6.tämmel& eJr. 6 Ö!r. .6h.ydd.6Jr.um - - -

Skyddsrum med en golvk.oYl.6.t~u./i.t.i..011 
som inte v.ila.Jr. d.<.Jr.ek.t på berg, på. 
sprängbotten, på fyllning av 
sprängsten eller på grus, fast 
lagrad gl!.ov- och mellan.~ and ~Ue!r. p.:'i. 
6!fll/U.llig ·a.v 61L-i.k:ti..oni.jo4d med· större 
grundläggningsdjup än 1 meter un
der den marknivå som omger skydds· 
rummet, dvs byggnad .som hänförs 
till huvu~fall 2 - 4 enligt civil
försvarsstyrelsens tekniska be
stämmelser för skyddsrum 

An.6 öh.a.n om e!r..6<Lttn-i.ng en.li.g .t 5 3 § 
3 mom. c.-i.v.il6ölr..6va.1!..6lagen (1960:141 
gölr.-6 ho.1i .fii.n6.1i.ty1r.el&en. Till a.Mök
n-i.ng en ./i h.a.U .1ilutbeA.i..IWUng.1i b ev-i.-6 et 
6ogtU. 

flt..6iitt.n-ingen be..ta.ltui ut a.v uv.il6ö11.
./i va.l!..6.1i.t.y1r.el& en e6.te1r. l.ä.n4.1ity1r.el./i en.1i 
beAlut. 

AYl.6öh.a.n om b-i.d!r.a.g enUg.t 55 a § c.-i..v.il-
6ö!r..6va.1!..6lagen (1960:141 gö!r.-6 ho.1i .fii.n6-
li.ty11.el&en. Till aMöka.n .1ih.a.U .6l.LJ,tbe
li-i..h..tn-i.ng.1ibev-i..6 et 6ogM. 

B.idll.aget be..ta.la../i u.t av UV-i..l6Ölr..6Va.l!..6-
.6.t.y!r.efA en e 6.teJr. .fii.n6.1i.ty11.el& elt-6 b eAlut • 

B.i.dlr.a.get u.tgdli. med e.t.t glWndbelopp om 
1 600 h.Jr.ono11. pe!r. .1ikydd./i!r.Um.6pla.A:.6. 

Beloppet lika.il a.itpa..6./ia..6 .till ko.1i.tna.d4-
tiiget enUg.t de g1r.ande1r. liom angu 
,(. 23 - 25 §§. 
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Nuva.Jta.Ytde lydei.J,e 

Ansökan om ersättning för 
kostnader som kommunen hclr 
haft för skyddsrum och andra 
åtgärder enligt 40 § 1 mom. 
c) civilförsvarslagen (1960:74) 
görs hos länsstyrelsen. Till 
ansökningen skall slutbesikt-
ningsbeviset fogas. · 

32 

Fö~~.la.gen lydei.J,e 

Ansökan om ersättning för 
kostnader som kommunen har 
haft för skyddsrum och andra 
åtgärder enligt 40 § 1 mom. 
c) civilförsvarslagen (1960:74) 
görs hos länsstyrelsen. Ve1:.6amma. 
gäll~ 6ö~ den Mm haJr. v-i.cLtag.i..t d,t
gäJui i ti.tället: 6ö~ fwumunan enlig.t 
54 § a.ndlr.a. ti.tycke.t U.v-i.l6dMva.M
.la.gen. Till ansökningen skall 
slutbesiktningsbeviset fogas. 

Ersättningen bestäms och betalas ut av civilförsvarsstyrelsen. 

30 §2 

Kommunen kan· få förskott på 
ersättning som avses i 27 § 
om den 

Ven eMiittn-i.ngtibeJr.iit;Ci.ga.de kan få 
förskott på ersättning som av
ses i 27 § om den eMiittn-i.ng~
beJr.ii.Ui..ga.de 

1. på grund av likviditt~tssvårigheter inte kan utföra arbete 
som är lämpligt med hänsyn· till konjunktursituationen, 
2. med hänsyn till särskilda omständigheter inte har kunnat 
planera för finansieringen av arbetet. 

Denna förordning träder i kraft •••.• 

Senaste lydelse 1980:144 
2 Senaste lydelse 1980:144 
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Förslag till 

Förordning om ändring i bostadsfinansieringsförordningen 
(1974:946) 

Regeringen föreskriver att 8 1och 17 §§ bostadsfinansi
eringsförordningen (1974:946) skall ha nedan angivna 
lydelse. 

NuvaJulnde .f.ydehe 

8 § 

Bostadslån för ombyggnad får, om inte något annat följer 
av 9 §, lämnas under förutsättning att 

1.ombyggnaden inte är av endast ringa omfattning, 
2.ombyggnaden medför en väsentlig ökning av bostads

värdet, 
l.ombyggnadskostnaden är skälig med hänsyn till arbetenas 

art och omfattning· och till husets återstående användnings
tid, 
4.bostadslägenheterna genom ombyggnaden får en standard 

som inte är lägre än den som följer av bestämmelserna om 
lägsta godtagbara standard i 2 b § .bo·stadssaneringslagen 
(1973:531) I 

s.bostadslägenheternas standard efter ombyggnaden inte 
väsentligt överstiger normal standard i nyproducerade 
lägenheter. 

Om lånet avser en sådan ombyggnad av småhus som innebär en 
ökning av bostadsutrymmena, skall förutsättningen enligt 
första stycket 2 anses uppfylld endast om ökningen medför 
att huset kompletteras med sådana normala bostadsfunktioner 
som saknas eller som med hänsyn till att sökande har stort 
hushåll ~ller av andra skäl är uppenbart ?tillräckliga. 

FölULtiiif.ttn.i.ngen. e.nUg.t 6ölt.6.ta ~.tycket 
2 ~kall. a.nhU upp6y.U..d om ombygg
naden. ..&ute6a.t.taJt. ano.ltdn.ande av 
~kyddMw.m e.nli.g.t av kormwten. liimna.t 
~:<.ud~.11.W:öllbuked ~om av~u i 32 § 
ci.v.il.6öJU.vaJL6lagen ( 1960: 74 l . 

Förutsättningen enligt första stycket 4 skall anses uppfylld, 
om lånet avser en ombyggnad, för vilken byggnadslov har be
viljats, eller en ombyggnad som sker i enlighet med up?rust
ningsåläggande enligt 2 § första stycket bostadssanerings
lagen. 

Första stycket 4 gäller ej om lånet avser ett småhus och 
låneunderlaget är högst 25 000 kronor. 

För sådana arbeten som utgör löpande underhåll lämnas lån 
endast om arbetena är direkt föranledda av ombyggnaden. 

1 Förordningen omtryckt 1980:329 

3 Riksdagen 1982183. J sam/. Nr 161 
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Nuva1UZJ1.de lyde-iAe 

17 § 

Bostadslån för nybyggnad av småhus utgår ej om summan av de 
belopp som beräknas enliqt 4 - 6 och 10 §§ förordningen 
(1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för 
bostadslån överstiger 197 000 kronor för enfamiljshus eller 
för någon av lägenheterna i tvåfamiljshus. Beräkningen skall 
dock ej omfatta kostnad i:ör 
anläggning för värme och varmvatten, 
engångsavgift för elektrisk energi, 
annan energibesparande åtgärd än sådan som kan föreskrivas 

med stöd av 44 a .~ byggnadsstadgan (1959:612), 
sådan åtgärd i område mE!d samlad äldre bebyggelse som beror 

på trång arbetsplats, förstärkning mot angränsande hus eller 
gata eller särskild utformning av hus med hänsyn till be
byggelsemiljön. 

Vid beräkning enligt första stycket skall vidare bortses 
från kostnad utöver den som vid beräkning av låneunderlaget 
för yttervägg och yttertcLk upptas för enklaste utförande. 
I fråga om värmeisolerin9 skall därvid tillämpas de värden 
som i Svensk byggnorm an9es för klimatzon III och IV. 

Högre belopp än san anges i första stycket får godtas om låne
sökanden behöver särskilt. stor bostadsyta på grund av att 

1. sökanden har stort hushåll, 
2. medlem av nushållet är handikappad eller av annan orsak 
behöver särskild vård, 
3. medlem av hushållet behöver 
särskilt arbetsrum i lägen
heten för förvärvsverksamhet 
eller offentligt uppdrag 
illeJL 
4. lägenheten är avsedd till 
bostad åt lantbrukare. 

3. medlem av hushållet behöver 
särskilt arbetsrum i lägen
heten för förvärvsverksamhet 
eller offentligt uppdrag, 

4. lägenheten är avsedd till 
bostad åt lantbrukare illVL 
5 • .t.öka.nden .t.kaU ano11.dna .t.kydd.611.Wn 
en.li.g~ av kommunen f.äm~ .t.kyddlw.m6-
buked .t.am av.t.u i 32 § c..i..vil6ö1t.

.6Valt..6lagen (1960: 74). 

Denna förordning träder i kraft ••.. 
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1 INLEDNING 

Det nuvarande skyddsrurnssystemet infördes med början 
den 1 juli 1978. I olika sammanhang har bl a· påtalats 
att bestämmelserna i 32 och 33 §§ civilförsvarslagen 
(1960:74) medför onödig byråkrati vid handläggning av 
skyddsrumsfrågor. Vidare har framförts att vissa · 
oklarheter råder i fråga om skyddsrurnsbyggande i 
småhusområden. Av denna anledning har skyddsrurnsutred
ningen i tilläggsdirektiv fått i uppgift att under 
utredningsarbetet fortlöpande följa upp det nya skydds
rwrissystemets tillämpning och om så behövs lämna 
förslag till förenklingar och andra förbättringar av 
systemet. · 

Civilförsvarsstyrelsen har sedan nuvarande skyddsrums
system började tillämpas haft anledning att successivt 
arbeta med tillämpningsbestämmelser, administrativa 
rutiner och datorsystem i anslutning till detta. Regler 
om statlig ersättning för skyddsrumsbyggande fastställ
des i mars 1979 och skyddsrumsförordningen ändrades i 
maj 1980. En ny utgåva av "Skyddsrum - Produktionsbe
stämmelser" har getts ut i januari 1981. Under detta 
arbete har vissa förenklingar och förbättringar inarbe
tats i olika delar av skyddsrumssystemet. 

Några av de önskvärda förenklingarna eller förbättring
arna är emellertid av sådan principiell karaktär att 
de inte kan genomföras titan ändring i lag eller förord
ning. Vissa förslag till sådana ändringar är ägnade 
att underlätta tillämpningen av nuvarande system. 
Andra förslag är avsedda att öppna möjligheter för nya 
ideer och tankar vad avser skyddet för befolkningen. 
Förslag till sådana förenklingar och förbättringar 
redovisas i det följande. Varje avsnitt med förslag 
till ändring inleds med en kort sammanfattning av för
slaget. 
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2 SKYDDSRUM I SAMBAND MED UPPFÖRANDE AV NY 
ANLÄGGNING ELLER BYGGNAD 

36 

2.1 Anmälan om avsikt att uppföra ny anläggning 
eller byggnad· 

Byggnadsobjekt, som på grund av storlek, utförande 
eller dylikt är uppenbart· oförenligt med skyddsrumsbyg
gande, föreslås ej omfattas av anmälningsplikten 
enligt 32 § civilförsvarslagen. Vidare föreslås kommu
nen få rätt att bestämma att anmälan inte heller 
behöver göras för byggnadsobjekt, som med hänsyn till 
riskerna för skadegörelse under krig och.kostnaderna 
för att anordna skyddsrum, eller behovet av skydds
rumsplatser är olämpligt eller onödigt att förse.med 
skyddsrum. · 

Det föreslås ankomma på civilförsvarsstyrelsen att ut
färda närmare föreskrifter härom. 

Skyddsrumsorter är sådana tätorter eller platser som 
bedöms kunna bli särskilt utsatta vid stridshandlingar 
eller hot om skadegörelse. Vilka orter som skall vara 
skyddsrumsorter har fastställts av regeringen och 
kungjorts i skyddsrumsförordningen (1979:90). Varje 
skyddsrumsort har avgränsats efter riktlinjer som 
finns i civilförsvarsstyrelsens publikation 6.03-27F 
"Skyddsrum - Planeringsbestämmelser". 

För att ge kommunerna en möjlighet att styra produk
tionen av skyddsrum infördes år 1975 i 32 § civilför
svarslagen en skyldighet för den som avser att uppföra 
en ny anläggning eller cyggnad·inom skyddsrumsort att 
anmäla detta till kommunen. Skyldigheten gäller även 
vid tiilbyggnad av befintlig anläggning eller byggnad. 
I 17 § skyddsrumsförordningen föreskrivs att sådan 
anmälan skall vara skriftlig. Något undantag för t ex 
mindre nya byggnader eller tillbyggnader finns inte i 
lagen. 

Vid en enkät som skyddsrumsutredningen lät göra hösten 
1980 framkom att kommunerna överslagsmässigt bedömde 
att under år 1979 anmälan inte hade inlämnats för 
ungef ~r hälften av det totala antalet objekt som var 
anmälningspliktiga enligt lagen. Orsakerna ·härtill var 
att dessa nya byggnadt!r eller tillbyggnader var så små 
att det var uppenbart att skyddsrum inte skulle anord
nas i samband med dessa och att systemet 1979 var så 
nytt· att kunskap om detta ännu inte trängt ut överallt. 
Totalt inlämnades trots detta c·a 10 000 anmälningar 
detta år. Av dessa resulterade ca 9 000 i besked att 
skyddsrum inte behövde anordnas. 
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Av gjorda ·anmälningar ledde alltså endast ca 10 % till 
besked att skyddsrum skulle byggas. Den huvudsakliga. 
anledningen till bortfallet var att det ansågs tekniskt 
eller ekonomiskt orimligt att anordna skyddsrum i bygg
nadsopjekten. Detta framgår av promemorian Ds Fö ·1980:7 
"Befolkningens skydd i krig" (sid 68}. 

~Q~!Y-~QE-~~9E!~9 

Skyldigheten att göra anmälan vid mindre byggnadsobjekt 
som rimligen inte kan medföra skyddsrumsbyggnadsskyl
dighet medför onödigt arbete både för den byggande och 
kommunen. Det finns därför anledning att se över 
reglerna om i vilka fall anmälan behöver göras. 

Obje.IU:. Mm på gJtu.nd av 6-i.n 6totle.k, 6-i.tt u.t6ö1t.ande. e. d ä!t uppe.n
bllll-t 06ö-11.e.nli.gt me.d 6kyddM.urn6byggande. • . 

Genom en ändring i byggnadsstadgan genomfördes den 
1 januari 1980 vissa förenklingar i bestämmelserna om 
byggnadslov. 

Beträffande en bostadsbyggnad med högst två bostadslä
genheter eller en byggnad av annat slag som hör till 
en sådan bostadsbyggnad behövs enligt 54 § 2 mom 
byggnadsstadgan numera inte byggnadslov för bl a 
följande åtgärder: 

Anordnande av skärmtak i anslutning till bosta~s
byggnaden om skärmtaket inte är större än 12 m 

Uppförande av högst två uthus eller andra liknan
de fristående byggnader med en sammanlagd bygg
nadsarea som inte är större än 10 m2 och som inte 
är avsedda som bostad. 

Eftersom anordnandet av sådant skärmtak som anges i 
första punkten och uppförande av sådana byggnader som 
anges i andra punkten är att betrakta som tillbyggnad 
respektive uppförande av ny byggnad är dessa åtgärder 
anmälningspliktiga enligt 32 § civilförsvarslagen. 

Ingen av de nämnda åtgärderna kan dock rimligen med
föra att skyddsrum skall anordnas. Ändringen i bygg
nadsstadgan bör därför följas upp genom en ändring i 
civilförsvarslagen .. 

Det finns även byggnader för vilka byggnadslov erfor
dras utan att skyddsrum kan komma i fråga. Skyddsrum 
bör t ex normalt inrymma minst 50 till 60 platser 
eftersom kostnaden per plats annars blir orimligt hög. 
Ett skygdsrum med 50 platser har en bruksarea av ca 40 
Det bör därför inte ställas kr.av på anmälan för en ny 
byggnad eller tillbyggnad.som har mindre bruksarea än 
40 m2 . Eftersom den tekniska utvecklingen k~n möjl_ig
göra en ekonomisk prod_uktion av mindre skyddsrum 

2 m . 
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i framtiden bör gränsen för undantag inte fastställas 
i lag eller förordning utan i tillämpningsbestämmelser 
av civilförsvarsstyrelsen. Genom ett sådant förfarande 
kan reglerna härom på ett smidigt sätt följa den tek
niska utvecklingen. 

I vissa fall kan dock både byggherre och kommun ha in
tresse av att skyddsrum tillkommer vid en sådan mindre 
ny- eller tillbyggnad som avses ovan. Man kan t ex 
inrymma skyddsrum vid nybyggnad av friliggande garage. 
Anmälan bör då kunna få göras och besked om att _skydds
rum skall anordnas lämn.:i.s om kommunen och den byggande 
är överens om detta. 

Det finns även andra sk.H för att undanta alltför små 
nya byggnader eller tillbyggnader från·skyldigheten 
att göra anmälan. Om ko.:;tnaden för en planerad ny 
byggnad eller tillbyggnad är alltför liten kan en 
skyldighet att bygga skyddsrum där innebära ett ekono
miskt risktagande och f.inansieringsproblem som inte 
står i rimlig proportion till kostnaden för den ur
sprungligen planerade nya byggnaden eller tillbyggna
den. 

Arriiiggrring e.UeJI. byggmtd dä.:i 1ik.ydd6.l!.Um6b1jggande med häiv.,yn .till 
bedömrringM av Wk.Vtna 6ö1t 1ik.adegö1tel.!.ie undeJL fl!Ug oc.h k.01i.t
Ha.dVlna 6ö1t a.tt anoltdna 1ik.ydd/i1U.Un e.UVt behovet av ok.ydd61U.Uno
pla.toe1t äJt uppenbaJt.t olämpl.i.gt eUVt onöcli.g.t. 

Det är i princip angeläget att tillgodose det behov av 
skyddsrum som redovisas i skyddsrumsplanerna. Trots 
detta kan det av olika skäl inom en skyddsrumsort 
finnas nya byggnader dä:~ kommunen av olika skäl avstår 
från att begära att skyddsrum skall byggas även om 
tillfälle ges. I sådana fall bör det inte vara nödvän
digt att göra anmälan. Undantag från skyldigheten att 
göra anmälan bör i sådant fall ses som ett generellt 
förhandsbesked från kommunen att skyddsrum inte behöver 
anordnas. Skälen för en dylik undantagsbestämmelse 
belyses i det följande. · 

I vissa områden i en skvddsrumsort kan det vara så att 
risken för att bli utsa~t för skadegörelse kan antas 
vara mindre än i övriga delar av orten samtidigt som 
kostnaderna för att anordna skyddsrum är betydligt 
högre. Detta kan innebära att man bör överväga att un
danta sådana områden från skyddsrumsbyggande. Till
gängliga medel kan i sådana fall troligen användas 
bättre genom bristtäcknj~ng i högriskområden. En anmä
lan om avsikt att uppföra ny anläggning eller byggnad 
i sådana områden skulle därför i regel leda till ett 
besked att skyddsrum inte behöver anordnas. Då kan det 
bl a av administrati,·a skäl vara lämpligt att lämna 
ett generellt undantag från skyldigheten att göra an
mälan. Undantagsbestämmelsen skulle t ex kunna kopplas 
till småhusbebyggelse inom ett visst område men inte 
gälla flerbostadshus, skolor eller annan tyngre bebyg
gelse. Det är dock inte utredningens mening att småhus
områden generellt skall undantas från skyddsrumsbyg- ·. 
gande. . 
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Andra objekt för vilka generellt undantag bör kunna 
komma i fråga från skyldigheten att göra ifrågavarande 
anmälan är objekt inom områden med överskott på skydds
rumsplatser. Ett generellt undantag för visst angivet 
slag av bebyggelse skulle också kunna utnyttjas för om
råde där behovet av skyddsrum kommer att täckas i 
samband med planerad kommunal eller statlig bebyggelse. 
Det kan t ex gälla exploateringsområde där kommunen 
planerar att uppföra skolor och daghem i vilka skydds
rummen lämpligen kan anordnas. Här är det inte nödvän
digt att andra byggherrar gör anmälan. 

Det kan också vara så att vissa områden inte kan komma 
i fråga för skyddsrumsbyggande på grund av geotekniska 
eller andra omständigheter. Även för objekt i sådana 
områden bör kommunen kunna medge undantag från skyldig
heten att göra anmälan. 

Undantag som här avses från skyldigheten att göra anmä
lan för vissa delar .av skyddsrumsorten skall anges i 
skyddsrumsplanen och kan delges de planerade byggnader
nas ägare genom hänvisning till skyddsrumsplanen i 
områdesplan, i beskrivning till stadsplan eller på 
nybyggnadskarta. överallt där undantag från skyldighet
en att göra anmälan inte är klart utsagd föreligger gi
vetvis sådan skyldighet. 

Folimelia. lvU:iv på anmcU.Crn 

För bebyggelse som inte undantagits från anmälnings
skyldighet bör anmälan i allmänhet göras skriftligt 
och innehålla de uppgifter kommunen behöver för sin 
prövning. För att uppnå en smidig tillämpning av 
skyddsrumssystemet bör det emellertid vara möjligt för 
kommunen att i vissa situationer medge att anmälan 
görs muntligt. Om det därvid är uppenbart att skydds
rum behöver anordnas i byggnaden eller om det före
ligger tveksamhet därom skall byggherren anmodas att 
göra en skriftlig anmälan. I annat fall kan kommunens 
tjänsteman ge muntligt besked om att skyddsrum inte 
behöver anordnas i byggnaden. Ett sådant besked bör om
gående bekräftas skriftligt för att inte missförstånd 
skall uppstå om vilka uppgifter som lämnats. 

Trots den informationsverksamhet som skett kan det dock 
fortfarande förekomma att vissa byggherrar ansöker om 
byggnadslov utan att de har gjort erforderlig anmälan 
och fått skyddsrumsbesked. I sådana fall bör det vara 
möjligt för kommunen att betrakta ansökan om byggnads
lov även som en anmälan och pröva skyddsrumsfrågan f 
samband med prövningen av ansökan om byggnadslov. Om 
kommunen vid denna prövning finner att skyddsrum skall 
anordnas så skall skyddsrumsbesked lämnas vilket kan 
medföra att del av byggnaden måste projekteras om. Då 
skyddsrum inte behöver anordnas kan byggnadslov också 
anses utgöra skyddsrumsbesked. 
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En viss risk kan finnas för att fördelaktiga tillfäl
len till skyddsrumsbyggande går förlorade genom be
gränsningen i arunälningsskyldigheten. Denna risk är 
dock liten i förhållande till de administrativa för
delar som vinns. Kommunerna har i allmänhet också en· 
så god överblick över byggverksamheten inom skyddsrums
orterna att de vid behov på ett tillräckligt tidigt 
stadium bör kunna ta initiativ till att arunälan görs. 

De nu föreslagna ändringarna kommer att medföra att 
antalet anmälningar till kommunerna minskar väsentligt. 

D~t är viktigt att skilja mellan skyldigheten att göra 
arunälan och skyldigheten att i vissa fall bygga skydds
rum. Även i områden där anmälningsskyldigheten tagits 
bort kan konununen på olika sätt ta initiativ till att 
skyddsrumsbesked lämnas och skyddsrum anordnas, t ex i 
samband med upplåtelse·av mark. 

~~h2Y-eY-~~9!!~SeE_!_!es_2~h_!2E2E9~!~g-

I 32 § civilförsvarslagen föreslås· införas en ny 
bestänunelse med innebörden att anmälan inte behöver 
göras för anläggning eller byggnad, som är uppenbart 
oförenlig med skyddsrumsbyggande. Vidare bör kommun 
ges rätt att befria från anmälningsplikten i vissa 
fall. Den befogenheten bör finnas i fråga om byggnads
företag som med hänsyn till riskerna för skadegörelse 
under krig, kostnaderna för att anordna skyddsrum el
ler behovet av skyddsrumsplatser är olämpligt eller 
onödigt att förse med skyddsrum. Civilförsvarslagens 
33 § sista stycket föreslås också ändrad så att bygg
nadslov inte kan meddelas utan att skyddsri.unsfrågan 
dessförinnan prövats. 

I 4 § skyddsrumsförordningen föreslås ett tillägg om 
att då kommunen bestämmer att anmälan inte behöver 
göras för del av kommunen skall detta anges i skydds
rumsplanen. Kravet i 17 § skyddsrumsförordningen på 
att anmälan skall vata skriftlig föreslås utgå. Kom
munen bör dock ha möjlighet att begära att anmälan 
skall göras skriftligt. 

Närmare föreskrifter som reglerar vilka typer av 
objekt som är oförenliga med skyddsrumsbyggande samt 
regler för när kommun kan få medge undantag från skyl
digheten att göra anmälan bör meddelas av civilför
svarsstyrelsen. De bör inarbetas i civilförsvarsstyrel
sens publikation "Skyddsrum - Produktionsbestänunelser". 
I dessa bör också tas in en föreskrift om att skydds
rumsbesked som lämnaf mu:ntligt skall bekräftas skrift
ligt. 
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2.2 Anordnande av skyddsrum i samband med 
ge.nomgripande ombyggnad. 

~2r~!eg_~!!!-~nQr!ng 

Sådan genomgripande ombyggnad som möjliggör skyddsrums
byggande föreslås jämställas med uppförande av ny an
läggning eller byggnad vad beträffar skyldighet att gö
ra anmälan och att anordna skyddsrum. 

~e~grnng 

Det stora flertalet skyddsrum tillkommer i dag i 
samband med att nya anläggningar eller byggnader upp
förs. 

Skyddsrum kan också anordnas antingen i befintliga 
byggnader eller på gata, torg, park eller annan allmän 
plats. Enligt 40 § 1 mom •. ankommer det på kommunen att 
anordna sådana skyddsrum. Enligt 5.4 § andra stycket får 
länsstyrelsen medge att byggnadens ägare får anordna 
ett sådant skyddsrum i stället för kommunen. Ersätt
ning utgår i båda fallen för verkliga, skäliga kost
nader. 

~2~!Y-~2E-~9QE!n9 

I många av våra stadskärnor finns det stor brist på 
skyddsrumsplatser. I 14 av våra största städers inner~ 
områden har det t ex under perioden 1957 till 1.975 rått 
dispens från skyldigheten att anordna skyddsrum. I 
sådana områden fordras särskilda insatser om man inom 
överskådlig tid skall kunna komma till rätta med bristen 
på skyddsrumsplatser. 

Att anordna skyddsrum i befintliga byggnader som inte 
tillhör kommunen är i dag såväl tekniskt som juridiskt 
komplicerat. Ett avtal måste upprättas i varje särskilt 
fall mellan byggnadens ägare och kommunen. 

En inte ringa del av byggnadsverksamheten under 1980-
talet kommer sannolikt att bestå av ombyggnad av äldre 
byggnader. I många fall är bara skalet efter den gamla 
byggnaden kvar efter ombyggnaden. 

I samband med sådana byggnadsföretag kan det ofta vara 
möjligt att komplettera byggnaden med ett skyddsrum. 
En förutsättning är emellertid att bestämmelserna om an
mälan och besked görs tillämpliga i sammanhanget. Civil
försvarslagens 33, 53 .och 55 §§ skulle då bli gällande 
också för dessa byggnadsprojekt. En annan förutsättning 
är att ombyggnaden är tillräckligt omfattande. 
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55 § innehåller bestämmelser om beräkning av ersätt
ning. Kostnaden för att anordna skyddsrum i samband 
med ombyggnad blir i allmänhet högre än kostnaden för 
att anordna skyddsrum i samband med uppförande av ny 
anläggning eller byggnad. Sjunde stycket i 55 § torde 
därför bli tillämpligt. Enligt detta får ersättningen 
bestämmas till högre belopp om tillämpningen av norma
la ersättningsregler med hänsyn till skyddsrummets ut
förande leder till att ersättningen blir uppenbart o
billig för den ersättnin·'1Sberättigade. Emellertid kan 
det vara svårt att urskilja vilka kostnader som är att 
hänföra till skyddsrummet och vilka kostnader som 
avser kringliggande utrymmen. Det torde alltså även i 
dessa fall vara lämpligt att bestämma ersättningens 
storlek med hjälp av sch~bloner på liknande sätt som 
ersättningen för skyddsrum som anordnas i samband med 
uppförande av ny byggnad. Schablonerna bör vara så ut
formade att de som åläggs att anordna skyddsrum inte 
systematiskt tjänar på detta men heller inte belastas. 
Schablonerna bör, efter :kompletterande kostnadsutred
ningar kunna fastställas av civilförsvarsstyrelsen med 
stöd av 26 § skyddsrumsförordningen. 

~~~~~~y~~~~E-~Y-~2E~!~S~~ 

Förslaget innebär att kommunerna kommer att få bättre 
möjligheter än nu att genomföra skyddsrumsplanerna i 
den omfattning som tillgängliga medel och övriga 
omständigheter medger. 

Handläggningsgången blir också enklare än om man, som 
nu är fallet, måste tillämpa 40 § 1 mom. c) eller 54 § 
andra stycket för dessa byggnadsföretag. 

~~h2Y-~Y-~~~E!~S~E_!_!~S-2~h-~2E2Eg~!~S 

32 § sista stycket i civilförsvarslagen föreslås 
kompletterad med en bestämmelse som jämställer sådan 
genomgripande ombyggnad att möjlighet ges att åstad
komma skyddsrum i anläggningen eller byggnaden med 
uppförande av ny anläggn.ing eller byggnad. I 53 § 
föreslås ett tillägg så att dess bestämmelser blir 
tillämpliga. 

Skyddsrumsf örordningen bt:!höver in te ändras. 

Tillämpningsbestämmelser bör ges ut av civilförsvars
styrelsen i Skyddsrum - J?roduktionsbestärnrnelser. Bl a 
måste begreppet "sådan g•:!nomgripande ombyggnad att 
möjlighet ges att kunna anordna skyddsrum i anlägg
ningen eller byggnaden" definieras. 
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2.3 Schabloner för beräkning av ersättning för 
anordnande av skyddsrum 

~2E2!2s_~!!!-~nQE!ns 

Reglerna i 22 § skyddsrumsfc~ordningen föreslås förtyd
ligas så att tveksamhet inte skall behöva uppstå om 
tilläg~ till grundbeloppet skall utgå eller inte. 

~2~Sf~!!Q 

För anordnande av skyddsrum utgår ersättning av stats
medel enligt 53 och 55 § civilförsvarslagen. Ersätt
ningen är beräknad för att täcka kostnader för för
stärkning av byggnadsstomme samt anskaffning och iord
ningställande av särskilda dörrar och karmar, luckor 
och andra tillslutningsanordningar, ventilationssys
tem, gasfång och annan särskild utrustning samt reserv
utgångar. Ersättning utgår även för vård och underhåll 
av skyddsrummet. 

Ersättningsschablonerna för skyddsrumsbyggande är ut
formade med målsättningen att byggherrar inte skall 
ekonomiskt belastas extra men inte heller systematiskt 
tjäna-på skyddsrumsfunktionen om de åläggs att anordna 
skyddsrum. Reglerna skall främja en. god fredsanvänd
ning av skyddsrummet samtidigt som de skall vara enkla 
att tillämpa. 

Dessa grunder återfinns i prop 1975:21 (sid 127 f) och 
i 1975 års skyddsrumsutrednings betänkande "Normalkost
nad för skyddsrum" Ds Fö 1977:1 (sid 62 f). Riksdagens 
ställningstagande återfinns i prop 1978/79:1 om ersätt
ning för anordnande av skyddsrum m m. 

Den utredning där ovanstående riktlinjer har tillämpats 
och som ligger till grund för beloppen i skyddsrumsför
ordningen finns redovisad i civilförsvarsstyrelsens 
publikation 6.03-45F "Vad kostar skyddsrummet". 

Ersättningens storlek beräknas med hjälp av ett grund
belopp och tillägg till grundbeloppet. 

Tillägg till grundbeloppet kan utgå för kostnader som 
erfordras för att skyddsrummet under fredstid skall 
kunna användas för annat än skyddsrumsändamål. Sådana 
kostnader kan avse särskilda anordningar för att till
sluta dörrar, fönster och andra öppningar. Tillägg kan 
också utgå för kostnader för särskilda åtgärder som 
vidtas för förstärkningar mot ras eller på grund av 
särskilt besvärliga grundläggningsförhållanden. 
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Ti11Jigg 6ö~ 1,,kydcU~.wn i lokal 1,,om äJt av1,,edd cttt anvand~ 6ö~ 
1,,mdigvo.JU1.Yl.de vif.>.lm e 
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Nuvarande skrivning i 22 § skyddsrumsförordningen anger 
att tillägg kan utgå för skyddsrum i sådan lokal som är 
avsedd att användas för stadigvarande vistelse och som 
utförts enligt bestämmelser i Svensk Byggnorm, skol
överstyrelsens anvisningar för skolor, socialstyrelsens 
anvisningar för förskola/fritidshem eller arbetar
skyddsstyrelsens anvisningar. 

Skrivningen har lett till att vissa byggherrar anser 
att de har uppfyllt dessa krav och kanske även fått 
skyddsrummet godkänt av a.rbetarskyddsstyrelsen som ar
betslokal utan att särskilda åtgärder har vidtagits för 

·att lokalen skall användas för stadigvarande vistelse. 
I dessa fall hat man inte haft några extra kostnader 
för att t ex anordna fönster men likväl yrkat på att 
tillägg skall titgå. Det kan även vara så att avsevärda 
åtgärder har vidtagits fC.r att utrymmet skall få en god 
fredsanvändning, t ex insättande av mintkök, skåpinred
ning, akustikplattor i taket. Sådana åtgärder skulle 
emellertid ha behövt vidtagas även om utrymmet inte ha
de varit skyddsrum och kan därför inte anses orsaka 
skyddsrumsmerkostnader. De bör .därför inte berättiga 
till tillägg. 

Texten i 22 § skyddsrumsförordningen föreslås ändrad 
så att man på ett entydigare sätt kan. bestämma när 
tillägg kan utgå. Tillägg bör utgå för skyddsrum som i 
fredstid skall användas för stadigvarande vistelse och 
därför utförs med fler öppningar för fönster, dörrar 
och ventilationssystem än dem som behövs för skydds
rumsfunktionen enligt civilförsvarsstyrelsens tekniska 
bestämmelser för skyddsrum. Tveksamhet skall inte be
höva uppstå om tillägget utgår eller inte. 

Civiiförsvarsstyrelsens tekniska bes~ämmelser anger att 
skyddsrum skall ha en ingångsdörr och en eller två re
servutgångar. För ett skyddsrum på 120.platser beräknas 
tillägget räcka till ungefär en dörr och fyra öppningar 
för fönster. För att tillägg ~kall utgå bör krävas att 
man haft minst halva denna kostnad dvs anordnat en ex
tra dörr och en extra öppning för fönster eller tre 
extra öppningar för fönster utöver de öppningar som de 
tekniska bestämmelserna föreskriver för skyddsrumsfunk
tionen. För mindre eller större skyddsrum justeras 
gränsen i proportion till antalet skyddsrumsplatser. 

Dörr eller fönster som berättigar till ersättning en
ligt nedanstående punkt "Tillägg för stor öppning" 
skall inte medräknas i antalet öppningar enligt ovan. 
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T.<1i.ägg 6ö4 ~:to4 öppning 

I nuvarande skyddsrumsförordning anges att tillägg kan 
utgå för skyddsrum i sådan lokal som på.grund av freds
användningen är försedd med en öppning eller flera öpp
ningar där varje öppning har en minsta yta av 4 m2. 

Skyddsrum är emellertid alltid försedda med någon öpp
ning som är mindre än 4 m2, t ex reservutgången. För
ordningen föreslås därför ändrad så att tillägg kan ut
gå om det finns minst en öppning i skyddsrummet som har 
en yta som är större än 4 m2. · · 

Kravet på en öppning som är större än 4 m2 medför att 
skyddsrum måste vara försett med antingen dubbeldörrar 
av typ NSDD 191 eller NSDD 243 eller skjutbart vägg
element för att berättiga till tillägg. Det finns yt
terligare en typ av dubbeldörrar, NSDD 190, som inte 
uppfyller kravet på 4 m2 och således inte berättigar 
till tillägg. Den är också mindre och billigare än de 
båda tidigare nämnda. 

I prop 1978/79:1 motiveras den större öppningen med 
krav på framkomlighet med bil eller truck. I skydds
rumsförordningen har detta utvidgats till att avse 
alla de fall där stor öppning anordnas på grund av 
skyddsrummets fredsanvändning. öppningen får således 
under fredstid förses med stora fönster. Huvudsaken är 
att skyddsrummet kan ställas i ordning på 48 timmar •. 
Sådant fönsterparti får naturligtvis inte medräknas 
som ersättningsgrundande också för ovan nämnda tillägg 
för stadigvarande vistelse. 

Tillägg för stor öppning bör liksom nu bara kunna utgå 
en gång för varje skyddsrum. 

Tillägg utgår för närvarande för skyddsrum i en bygg
nad med fler än fyra våningar ovanför skyddsrummet. 
Enligt civilförsvarsstyrelsens tekniska bestämmelser 
måste emellertid skyddsrum dimensioneras för att klara 
stora raslaster även i andra fall, t ex om skydds
rummet ligger bredvid en hög byggnad eller under 
traverser e d i en industrihall. Även i dessa fall 
föreslås nu att tillägg skall kunna utgå. 

Fyra våningar ovanför skyddsrummet innebär vanligtvis 
en raslast av omkring 50 kN/m2 eller dubbelt så mycket 
som vapenlasten enligt civilförsvarsstyrelsens tek
niska bestämmelser. Raslasten är således dimensioneran
de för takplattan även vid vissa lägre byggnader men 
de åtgärder som då behöver vidtagas är vanligen så 
begränsade att de inte bör berättiga till tillägg. 
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Om inte hela takplattan behöver dimensioneras mot ras 
enligt civilförsvarsstyrelsens tekniska bestämmelser 
bör krävas att åtminstone hälften av plattan är dimen
sionerad för att tåla minst 50 kN/m2 för att berättiga 
till tillägg. 

Tillägg bör bara utgå för hela skyddsrummet och inte 
del av detta. 

T ili.iigg oö.11. dyJUVLe gJw..ndi.iiggn-i.ng 

Tillägg för grundläggning kan utgå i de fall skydds
rummets grundläggning hänförs till huvudfall 2-4 en
ligt civilförsvarsstyrelsens tekniska bestämmelser. 

Föreslagen ändring i 22 § skyddsrumsförordningen inne
bär ingen ändring i sak utan endast en anpassning av 
texten till en ny utgåva av tekniska bestämmelser för 
skyddsrum. 

Genom föreslagen skrivning i 22 § skyddsrumsförordning
en undanröjs en del oklarheter i nuvarande formulering. 

·oen byggande får härigenom redan på ett tidigt stadium 
klarhet om den slutliga ersättningens storlek. 

Ändringarna bedöms inte k·:>mma att medföra ökade kostna
der för staten. 

Ändringarna ligger inom r:unen för nuvarande lagtext och 
prop 1978/79:1 om ersättning för anordnande av skydds
rum. Civilförsvarslagen behöver därför inte ändras. 

Skyddsrumsförordningens 22 § föreslås ändrad i enlighet 
med ovanstående. 

Motsvarande justering behöver då göras i "Skyddsrum -
Produktionsbestämmelser". 

2.4 Skyddsrum i småhus 

Reglerna för finansiering av småhus i bostadsfinansi
eringsförordningen (1974:946 omtryckt 1980:329, senast 
ändrad 1981:588), BFF, föreslås ändrade dels så att 
gällande kostnadsgräns fö:r jämförelsebelopp får över
skridas för nybyggnad inrymmande skyddsrum, dels så att 
nu gällande krav på att ombyggnad skall medföra väsent
lig ökning av bostadsvärdl~t skall anses uppfyllt vid 
tillbyggnad som inrymmer skyddsrum. 
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~5!~9!::'!!!!Q 

Vid nyproduktion av styckebyggda småhus eller vid 
tillbyggnader inom äldre villaområden har skyddsrum 
hittills anordnats endast i begränsad omfattning. Flera 
faktorer har bidragit till detta förhållande, bl a 
begränsade ekonomiska ramar för skyddsrumsbyggande och 
svårighet att erhålla statliga bostadslån för småhus 
som inrymmer skyddsrum. 

~Q!!Y 

liveJrlllvr-i..datt.de. av ko~.truz.r:U.glriin!. 6ö1t. jäm6ö11.e1Ae.bei.opp v.i..d nybyggruz.d 

I BFF fastställs krav på standard och storlek på små
hus för att medge statligt bostadslån. Därvid beräknas 
ett jämförelsebelopp för varje småhus vilket, frånsett 
vissa undantag, för närvarande inte får överstiga en i 
17 § BFF fastställd kostnadsgräns på 197 000 kronor. 

Ett skyddsrumsbesked innebär i vissa fall att större 
primär eller sekundär bruksarea än vad som annars 
skulle erfordras kan behövas i källare eller markplan. 
En viss mindre area tas också i anspråk för förvaring 
i fred av skyddsrumsutrustning såsom fläktaggregat, 
TC, vattenkärl m m. I vissa fall kan därför jämförelse
beloppet komma att överskrida kostnadsgränsen 197 000 
kronor varvid den sökande antingen måste minska bruks
arean eller söka finansiera byggandet utan statligt 
bostadslån. Att kräva skyddsrum under sådana förhållan
den upplevs av kommunen och den byggande som orimligt 
eftersom statligt bostadslån innebär påtagliga ekono
miska fördelar för den byggande. 

I bilaga visas exempel på småhus med och utan skydds
rum både när skyddsrummet orsakar problem vad beträf
far kostnadsgränsen _(ex 3 och 4) och när skyddsrummet 
inte orsakar problem (ex 1). 

Genom att tillåta den byggande att överskrida kostnads
gränsen om han åläggs anordna skyddsrum genom ett 
kommunalt skyddsrumsbesked underlättas kommunens möj
lighet att genomföra skyddsrumsplanens intentioner i 
småhusområden. 

Bo~.tar:U.ld.n 6ö1t. .:tllibyggnad 

Regler för i vilka fall bostadslån kan utgå för till
byggnad finns i 8 och 9 §§ BFF. 

Ett stort antal bostadsområden med småhus saknar skydds
rumsplatser. Många äldre villaområden har dock vanligt
vis stora tomter. På senare tid har därför genom tomt
delning förtätning i bebyggelsen kunnat ske som till
byggnader eller nybyggnader. Tillbyggnad sker i många 
fall genom uppförande av garage- eller förrådsbyggnad. 
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Sådan tillbyggnad skulle vid behov enkelt kunna projek
teras med skyddsrum om dim är tillräckligt stor. En 
ändring i BFF så att statligt bostadslån kan utgå vid 
tillbyggnad i vilket skyddsrum skall anordnas enligt 
kommunalt skyddsrumsbesk1~d skulle underlätta att skydds
rum tillkommer i dylika områden. 

Exempel på garage som är skyddsrum finns i exempel 2 i 
bilagan. 

Kommunala myndigheter kan efter föreslagen ändring 
lättare uppfylla intentionerna i skyddsrumsplanen. 

Färre administrativa förvecklingar skulle uppstå 
vid handläggningen av bostadslåneärenden för småhus som 
inrymmer skyddsrum. 

Låneunderlaget kan tänkas öka med i genomsnitt ca 5 000 
kronor för högst 200 småhus per år. Sammantaget innebär 
detta att låneunderlaget ökar med högst 1 miljon kronor 
och därmed de statliga bostadslånen med högst 250 000 
kronor pe_r år. · 
Statens ökade kostnader beror på det räntebidrag som 
utgår på låneunderlaget. Detta blir uppenbarligen täm
ligen obetydligt. 

J;!~Q!2Y_2Y-~!!!ä!:!!!Sl2!:_!_!2Sl._~~~-f~!:C2!:.<.!'.lill':1 

Civilförsvarslagen och skyddsrumsförordningen påverkas 
inte. · 

BFF föreslås ändras så att gällande kostnadsgräns i 
17 § kan få överskridas när skyddsrum skall anordnas i 
småhus enligt skyddsrumsbesked samt så att kravet i 8 § ·. 
på att ombyggnad skall m1~dföra väsentlig ökning av 
bostadsvärdet skall anses uppfyllt vid tillbyggnad som 
innehåller skyddsrum. 

Civilförsvarsstyrelsen bör utforma särskilda anvisning
ar avseende produktion och fredsanvändning av skydds
rum i småhus. 

2.5 Skyddsrum i statliga byggnader 

~Q!:2!2Sl-~!1!-~!!9!:!!!SI 

Statlig myndighet föreslås själv få avgöra om finansi
ering av skyddsrum i sta··:lig byggnad skall ske över 
civilförsvarsstyrelsens anslag eller över ordinarie 
anslag för respektive byqgnadsföretag. 

!;!2~Sl!:!:!l}9 

Fortifikationsförvaltriinqen, byggnadsstyrelsen eller i 



Prop. 1982/83: 161 49 

förekommande fall berörd uppdragsmyndighet (posten, 
televerket, luftfartsverket etc) skall göra en anmälan 
till kommunen om avsikt att uppföra en ny anläggning 
eller byggnad på samma sätt som varje annan byggherre. 
Kommunen lämnar därefter ett skyddsrumsbesked som 
anger hur många skyddsrumsplatser som skall anor.dnas. 
Detta antal platser kan överstiga behovet för det 
aktuella byggnadsföretaget och täcka ett behov även 
för kringliggande byggnader. 

Vid upprättande av byggnadsprogram för en statlig 
byggnad och vid projektering tas skyddsrum med 
enligt skyddsrumsbeskedet. I redovisningen till rege
ringen för det aktuella byggnadsföretaget ingår kostna
den för skyddsrummet. Regeringen lämnar därefter medel 
för byggnadens uppförande. Dessa medel täcker alltså 
även merkostnaden för skyddsrummet. När ersättningen 
för skyddsrurnsbyggande uppburits från civilförsvarssty
relsen återbetalar byggnadsstyrelsen och fortifika
tionsförvaltningen beloppet till statskassan. Byggnads
styrelsen har begärt att bli befriad från att ansöka 
om ersättning eftersom denna omgående måste återställas 
till statskassan. 

~2~!Y-~!!!-~n9~!ns 

Statens kostnader för skyddsrummet blir lika stor obe
roende av om finansiering sker över civilförsvarssty
relsens anslag eller över ordinarie anslag för respek
tive byggnadsföretag. Genom att fortifikationsförvalt
ningen och byggnadsstyrelsen inte behöver ansöka om 
ersättning för en kostnad, som de i princip redan fått 
medel av regeringen för, minskar det administrativa 
arbetet för såväl byggande myndighet som för länssty
relse och civilförsvarsstyrelsen. 

Det faktum att skyddsrum i statliga byggnader i vissa 
fall dimensioneras för att räcka åt· arbetande eller 
boende i näraliggande privata eller kommunala byggnad
er som saknar skyddsrum torde vara av marginell bety
delse och åtminstone i viss mån kompenseras av att i 
andra fall, skyddsrum i näraliggande byggnader dimen
sioneras för att täcka sådana brister i statliga bygg-
nader. · 

Byggnadsstyrelsen bygger emellertid också för de 
affärsdrivande verkens räkning. Dessa vill ha ersätt
ning för anordnande av skyddsrum så att kostnaden inte 
behöver belasta verkens resultat. Av denna anledning bör 
berörd statlig myndighet själv få avgöra hur finan
sieringen av skyddsrurnrnet bör ske. 

För militär myndighet gäller redan idag motsvarande 
regler. ÖB får själv avgöra om civilförsvarslagen eller 
annan författning som rör civilförsvaret skall gälla 
för civilförsvar vid militäranläggning. 

4 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 161 
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Beslutar ÖB att civilförsvarslagen inte skall tillämpas 
innebär detta att skyddsrum bara behöver anordnas för 
det egna behovet i anläggningen samt att försvarsmakten 
får bekosta skyddsrummet från egna· anslag. 

!S2!!~~~Y~!!2~!:-~Y-ti2.~~~!.'!.13J2~-~'2cl~-!.IlC1.~X-

Förslaget innebär att vissa skyddsrum kommer att byggas 
utan att belasta civilförsvarsstyrelsens anslag. Kommun
ernas behov av skyddsrumskvot kommer härigenom att min
ska i motsvarande grad. Effekten är dock marginell 
eftersom staten totalt är ägare till nya byggnader med 
ungefär 5 % av antalet tillkommande skyddsrumsplatser. 

Förslaget leder .till två alternativa handläggningssätt 
när staten bygger. 

I den beräknade kostnaden för byggnadsföretaget inklude
ras skyddsrumsmerkostnad·erna. I respektive investerings
planer förs upp ramar för byggnadsföretaget inklusive 
kostnaderna för skyddsrwn. Finansiering av skyddsrum 
sker alltså helt via respektive bygganslag. Fortifika
tionsförvaltningen, byggnadsstyrelsen eller annan 
statlig myndighet meddelar länsstyrelsen att ersättning 
inte skall utgå. 

Skyddsrumsmerkostnaden skall inte ingå i den fastig
hetsförval tande myndighetens förmögenhetsredovisning 
eftersom det inte skall ställas krav på förräntning av 
denna del. 

E11.4iittning u..tgå!t på rw1tmaLt 1.>iitt 6ö'1. a.110'1.dna.nde a.v 1.>k.qddM.um 

Byggnadsföretag som projekteras eller byggs av bygg
nadsstyrelsen på uppdrag av de affärsdrivande verken 
m fl handläggs enligt samma regler. som tillämpas för 
närvarande. 

I investeringsplanerna för byggnadsföretagen förs upp 
ramar som även omfattar :<ostnader för skyddsrum samt 
anges att ersättning för skyddsrumsmerkostnader skall 
sökas. När ett skyddsrum besiktigats och godkänts 
ansöker vederbörande myndighet på vanligt sätt om 
ersättning. Ersättningen tillgodogörs respektive bygg
nadsföretag vars byggkostnad härigenom minskar. 

~~!:!9Y-~Y-!!!!9!:!!!9:~!:-!_!~9:-2fh_f§f2f9!!1!!9 

Förslaget är huvudsakligen av budgetteknisk karaktär 
och ändringen synes inte behöva påverka civilförsvars
lagen eller skyddsrumsförordningen. Det torde vara 
tillfyllest att ändra på några ställen i "Skyddsrum -
Produktionsbestämmelser" och i fortifikationsförvalt
ningens och byggnadsstyrelsens interna anvisningar. 
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3 BIDRAG TILL ANORDNANDE AV MINDRE SKYDDSRUM 
SOM UPPFÖRS PÅ ENSKILT INITIATIV 

~QE~!~g_!!!!_~~~E!~S 

En möjlighet föreslås införas att lämna bidrag av 
statliga medel för anord~ande av mindre skyddsrum som 
uppförs på enskilt initiativ. 

Det finns ett intresse hos allmänheten att kunna 
skydda sig i händelse av krig. Detta har medfört att 
det kommit fram ett antal förslag till prefabricerade 
skyddsrum avsedda för ett hushåll. De rymmer i allmän
het 4-10 personer. De är vanligtvis avsedda att grävas 
ner eller förses med jordtäckning och placeras i an
slutning till den egna bostaden. Ibland kan de användas 
under fredstid som matkällare, annat förrådsutrymme 
eller liknande. Civilförsvarsstyrelsen får regelbundet 
förfrågningar om bidrag kan erhållas för anordnande av 
sådana skyddsrum. 

Enligt nuvarande regler kan ersättning endast erhållas 
under förutsättning att byggherren får ett kommunalt 
skyddsrumsbesked. Ersättning beräknas i så fall enligt 
schabloner med ett belopp per skyddsrum och ett belopp 
per skyddsrumsplats. Denna konstruktion gör att ersätt
ningen vid små skyddsrum blir hög per skyddsrumsplats 
vilket också de verkliga kostnaderna blir. Ett skydds
rum omfattande 10 platser skulle medföra en ersättning 
av ca 7 500 kronor per plats och ett skyddsrum med 4 
platser ca 16 000 kronor per plats. Eftersom kommunen 
skall ta samhällsekonomiska hänsyn bör den inte lämna 
skyddsrumsbesked som omfattar så små skyddsrum. För 
samma belopp kan man få betydligt fler skyddsrumsplat
ser i större skyddsrum. 

~9!!Y_!§E_~~QE!ng 

I många områden är det svårt att bygga bort bristen 
på skyddsrumsplatser i samband med att nya anläggningar 
eller byggnader kommer till. Bebyggelsen är så gles 
att man inte kan nå ekonomisk storlek på skyddsrummen. 
Det kan också vara så att nybyggnadsverksamheten är så 
låg att lämpliga tillfällen helt enkelt inte ges. I 
sådana områden kan det vara angeläget att uppmuntra 
egna initiativ för att åstadkomma skydd. 

Ett bidrag till dem som anordnar skyddsrum på eget 
initiativ bör vara avpassat så att samhället totalt 
sett inte förlorar skyddsrumsplatser genom att till
gängliga resurser används på detta sätt. Det kan då 
vara lämpligt att bidraget till storleken motsvarar en 
genomsnittlig kostnad för anordnande av andra skyddsrum 
i samma typ av bebyggelse. Skyddsrum som anordnas i 
färdigbyggda områden eller glesa villaområden blir 
eljest ofta dyrare än genomsnittet. 
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Den genomsnittliga ersättningen för skyddsrum enligt 
lämnade skyddsrumsbesked 1980/81 beräknas bli ca 1 600 
kronor per plats i prisläge februari 1981. För skydds
rum i byggnad som inte har betongstomme, vilket annars 
ofta är alternativet i v:Lllaområden, kan den genomsnitt
liga ersättningen beräknas till ca 2 600 kronor per 
plats i samma prisläge. Pör att motsvara sanuna prisläge 
som grundbelopp och tillägg i 21 och 22 §§ skyddsrums
förordningen skall beloppen justeras till 1 000 kronor 
respektive 1 600 kronor (prisläge november 1976, 
tidskoefficienten = 1, O} ., Bidraget till skyddsrum som 
anordnas på eget initiat!LV föreslås utgå med det högre 
av dessa belopp dvs ca 2 600 kronor per plats i pris
läge februari 1981. 

En förutsättning för att bidrag skall kunna lämnas 
bör vara att skyddsrummet. behövs enligt skyddsrumspla
nen. Det skall således l:Lgga inom skyddsrumsort, det 
skall vara brist på skyddsrumsplatser i omgivningen 
och det skall även i övr:Lgt bedömas vara angeläget. I 
vissa områden kan konununen ha gjort sådana bedömningar 
att skyddsrum inte skall tillkomma eftersom området 
bör utrymmas vid krig eller krigsfara. Orsaken kan 
t ex vara närhet till militärt bekärnpningsmål. I 
sådana områden bör inte heller bidrag utgå till små 
skyddsrum som anordnas på eget initiativ. 

En annan förutsättning bi:ir vara att skyddsrummen 
anordnas och utrustas så att de uppfyller skäliga krav 
på skyddsförmåga. Det är inte säkert att dessa krav 
måste överensstämma med c~ivilförsvarsstyrelsens tek
niska bestämmelser för skyddsrum, TB 78. Eftersom 
skyddsrummen är så små kan andra material eller dimen
sioner bli tillämpliga. aedan idag finns skyddsrum 
både av plast och av stål som bör kunna uppfylla 
kravet på skyddsfönn<\ga 1~ller kan anpassas för att 
uppfylla detta. På sikt kan det komma fram bättre lös
ningar på effektiva och billiga små skyddsrum. 

Det bör ankomma på civil:Eörsvarsstyrelsen att närmare 
studera vilka krav som bi~r ställas på små skyddsrum 
för att de skall vara biciragsberättigande. 

Rutinen vid uppförandet ;oör vara att den som önskar 
anordna ett sådant skydd.srum tar kontakt med kommunen 
som prövar om det är ang•eläget enligt kommunens 
mening och om det finns skyddsrumskvot disponibel. I 
så fall kan kommunen, efter att ha godkänt den tekniska 
lösningen, lämna ett besked om att bidrag kan utgå 
och uppgift om storleken av detta.Skillnaden mellan 
ett vanligt skyddsrurnsbesked och detta besked är att 
utförandet av detta skyddsrum är frivilligt och att 
bidraget inte är avsett att täcka hela kostnaden. 
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När skyddsrummet är färdigt skall det slutbesiktigas 
av länsstyrelsen eller kommunen. När skyddsrummet 
är slutbesiktigat och godkänt bör den som uppfört det 
kunna ansöka om bidrag hos länsstyrelsen på samma sätt 
som gäller för ansökan om ersättning för skyddsrum som 
uppförs enligt ett vanligt skyddsrumsbesked. 

Den som äger en anläggning eller byggnad till vilken 
ett sådant skyddsrum hör, bör vara skyldig att vårda 
och underhålla detsamma. Detta bör gälla även om bygg
naden eller anläggningen byter ägare. 

Bestämmelserna i 57 § e) om att ägaren är skyldig att 
upplåta skyddsrummet åt befolkningen vid civilförsvars
beredskap bör gälla även för dessa skyddsrum. 

~2~~~~y~~~~E-~Y-!2E~~!~S~~-~~9E!~S 

Föreslagen ändring gör det möjligt att uppmuntra egna 
initiativ och stimulera en produktutveckling i skydds
rumsfrågan. En viss kontroll erhålls på var dessa 
skyddsrum konuner till och på att de har tillfredsstäl
lande skyddsförmåga. 

Trots bidraget kommer skyddsrum som anordnas på eget 
initiativ att bli dyra för dem som anordnar sådana var
för verksamheten inte kan förväntas få någon större 
omfattning. 

Bidragsmöjligheten inverkar inte på den totala till
komsten av nya skyddsrumsplatser.-

~~h2Y-~Y-~~9E!~S2E_!_!2s_2~h_!§EQE9~!~s 

Civilförsvarslagen föreslås bli kompletterad med en ny 
paragraf, 55 a §, som medger att bidrag lämnas fö~ 
skyddsrum som uppförs på enskilt initiativ i sådana 
fall då varken 40 eller 53 §§ är tillämpliga och under 
förutsättning att kommunen vid en prövning funnit att 
skyddsrummet är angeläget. 

I den nya paragrafen föreslås tas in en bestämmelse 
som reglerar bidragets storlek samt en skyldighet för 
den som äger anläggningen eller byggnaden till vilket 
skyddsrummet hör ~tt vårda och underhålla detta. 

Vidare bör införas ett stycke om att bidraget skall 
bestämmas av länsstyrelsen och utbetalas när skydds
rummet är slutbesiktigat och godkänt. 

I skyddsrumsförordningen föreslås införas två nya 
paragrafer, 18 a och 26 b §§, som reglerar dels hand
läggningen av sådana ärenden,· dels bidragets storlek. 

Tillämpningsföreskrifter, med bl a tekniska krav, bör 
meddelas av civilförsvarsstyrelsen. 

5 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 161 
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4 FASTSTÄLLELSE AV SKYDDSRUMSPLANER 

~§r~!~g-~!!!-~n2r!ng 

Länsstyrelsens fastställelse av skyddsrumsplan före
slås slopad när det gäller skyddsrumsortens indelning 
i skyddsrumsområden och det totala behovet av skydds
rumspla tser i varje skyddsrumsområde. 

~~~9E'\!nQ 

Enligt de bestämmelser som gäller idag skall skydds
rumsplanerna antagas av kommun och fastställas av 
länsstyrelse i fråga om 

l skyddsrumsortens avgränsning 

2 indelning av orten i skyddsrumsområden 

3 det totala behovet av skyddsrumsplatser i varje 
skyddsrumsområde. 

Detta föreskrivs i 3 och 6 §§ i skyddsrumsförordning
en. I 8 § skyddsrumsförordningen anges att bestämmel
serna om antagande och fastställande gäller även änd
ring av planen. 

~g~!Y_!2E-~n9r!ng 

Skyddsrumsplanen skall utgöra underlag för kommunens 
beslut om skyddsrumsbygg~nde i fred. För att ge ett 
gott beslutsunderlag måste planen vara aktuell i 
förhållande till skyddsr.imsortens utveckling. Vissa 
marginella justeringar kan göras utan att någon for-
mell revidering är nödvändig. Samhällsutvecklingen och 
förändringar i kommunens planering inom andra områden 
kan dock leda till att större förändringar behöver gö
ras. Bl a kan det vara praktiskt att kunna förändra om
rådesindelningen och anp.~ssa den till ändrade bebyggelse
planer. Detta bör kunna ::ike utan en omständig och tids
ödande fastställelseprocess som kan bidra till att man 
underlåter att göra ändr.ingar i skyddsrumsplanen. 

Enligt utredningens mening behöver endast skyddsrums
ortens gräns fastställas av länsstyrelsen. Den bör 
vara bestående under lång tid och är avgörande för 
skyldigheten att anordna skyddsrum efter kommunalt 
beslut. I övrigt bör ett kommunalt antagande av skydds
rumsplanen föregånget av samråd med länsstyrelsen vara 
tillräckligt. 

Förslaget innebär att kommunerna lättare kan hålla 
skyddsrumsplanerna aktuella och lämna skyddsrumsbesked 
som innebär bästa möjliga. utnyttjande av statliga 
medel. 
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Civilförsvarslagen behöver inte ändras. 

6 § skyddsrumsförordningen föreslås ändrad så att 
2:a och 3:e punkterna utgår. Punkt 2 avser länsstyrel
sens fastställelse av ortens indelning i skyddsrums
områden. Punkt 3 avser länsstyrelsens f astställelse av 
det totala behovet av skyddsrumsplatser i varje 
skyddsrumsområde. 

I civilförsvarsstyrelsens tillämpningsföreskrifter 
föreslås ett tillägg göras som reglerar kommunens 
samrådsförfarande med länsstyrelserna vid upprättande 
och ändring av skyddsrumsplanerna. 
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5 VÅRD OCH UNDERfiÅLL AV SKYDDSRUM SOM 
ANORDNAS I BEFINTLIGA BYGGNADER 

~§E~!~g-~!!!-~D9E!DS 

56 

När skyddsrum anordnas i befintlig byggnad med ersätt
'ning av statsmedel föreslås att byggnadens ägare blir 
skyldig att vårda och underhålla skyddsrummet och att 
han kan ges ersättning för detta. 

~~~sr~n9 . 
Anordnande av skyddsrum :L befintliga byggnader kan för 
närvarande göras med statliga medel enligt 40 § 1 mom. 
c) civilförsvarslagen. D•~tta medför emellertid att 
kommunen får en skyldigh•~t att vårda och underhålla 
skyddsrummet enligt 40 § 1 mom. d) • 

I våra 14 största tätortE!rs innerområden förekommer ett 
antal aldrig färdigställda skyddsrum samt ett antal 
utrymmen som tidigare har varit skyddsrum men som 
numera av olika skäl har avförts som skyddsrum. Dessa 
skulle kunna färdigställas respektive rustas upp och 
ge ett förhållandevis gott skydd i områden med b~ist 
på skyddsrumsplatser. Denna verksamhet skulle under
lättas om underhållsfråg<m löstes på annat sätt än i 
40 § 1 mom d}. 

Ännu-finns det dock inte särskilt många skyddsrum som 
anordnats enligt- 40 § 1 rnom. c) i byggnader som inte 
tillhör kommunen. I dessa få fall har frågan om fram
tida vård och underhåll :Lösts genom avtal mellan 
byggnadens ägare och kommunen. I framtiden kan en ökad 
aktivitet på detta områdE! förväntas genom ökade möj
ligheter till särskilda bristtäckningsåtgärder. 

I avsnitt 2. 2 föreslås oc:kså en utökad skyldighet att 
göra anmälan och utföra ukyddsrum vid s!dan 9enom9ri
pande ombyggnad att möjUghet ges att kunna anordna 
skyddsrum i anläggningen och byggnaden. 

~g~!Y-~QE-~D9E!D9 

För skyddsrum som avses i 32 och 53 §§ civilförsvars
lagen är byggnadens ägani ansvarig för vård och under
håll. Han får viss ersättning av statsmedel för detta. 
Det är rimligt att låta samma regler gälla om skydds
rum anordnas i befintlig anläggning eller byggnad. 

Kommunens möjligheter att bygga skyddsrum i befintliga 
byggnader enligt skyddsrumsplanen underlättas. Statens 
kostnad för att anordna skyddsrum i befintlig byggnad 
stiger något och kommunens kostnader minskar i motsva
rande grad. Ett strikt ansvar för byggnadens ägare att 
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vårda och underhålla skyddsrummet erhålls vilket är en 
klar fördel. 

§~hQY_~y-~gQE!gs~E_!_!~s_2_c.!1 _ _f ~r2.!~.!1J..!13 

Civilförsvarslagen föreslås ändrad så att kommunens 
skyldigheter enligt 40 §.1 mom. d) att vårda och under
hålla inte längre omfattar skyddsrum som uppförs enligt 
40 § 1 mom. c) i andra fall än när kommunen är ägare 
av byggnaden. Sistnämnda fall regleras dock av 53 §. 

53 § bör kompletteras med ett nytt moment med innebör
den att den som äger anläggning eller byggnad med 
skyddsrum som byggts enligt 40 § 1 mom. c) .eller 54 § 
andra stycket är skyldig att vårda och underhålla det. 
Momentet föreslås även stadga en rätt för ägaren att 
erhålla skälig ersättning för framtida vård och under
håll enligt föreskrifter som bestäms av regeringen el-
ler myndighet som regeringen bestämmer. · 

I en ny paragraf, 26a §, i skyddsrumsförordningen bör 
föreskrivas att ansökan om ersättning för underhåll av 
skyddsrum enligt 53 § 3 mom., civilförsvarslagen, och 
ersättning för anordnande av skyddsrum enligt 54 § 
andra stycket civilförsvarslagen görs hos länsstyrel
sen. Ersättningen bestäms av länsstyrelsen och betalas 
ut av civilförsvarsstyrelsen. 

Nya tillämpningsbestämmelser erfordras i civilförsvars
styrelsens publikation "Skyddsrum - Produktionsbestäm- . 
melser". 
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6 FREDSANVÄNDNING OCH UTFORMNING AV SKYDDSRUM 

~QE~!~g-~!!!_2gQE!gg 

Civilförsvarsstyrelsen föreslås få en uttrycklig rätt 
att meddela bestämmelser om utformning och fredsanvänd
ning av skyddsrum. 

~~~grngg 

I civilförsvarslagen i dess lydelse före 1975 års 
ändring skildes mellan normalskyddsrum och bergfast 
skyddsrum. I 26 § angavs skyddskraven för normalskydds
rum och i 27 § bemyndigades civilförsvarsstyrelsen att 
ge ut föreskrifter om fredsanvändning av skyddsrum. I 
29 § fanns bestämmelser om beräkning av det antal 
personer som skulle kunna hysas i ett enskilt skydds
rum och i 30 § bemyndigades länsstyrelsen att medge 
undantag från bestämmelserna om normalskyddsrum. 

I den år 1975 ändrade lydelsen (1975:553) har samtliga 
dessa paragrafer ändrats. Tidigare detaljkrav på 
skyddsrum har ersatts med det generella-kravet att ett 
skyddsrum skall utföras och utrustas så att det ger 
skydd mot verkningar av stridsmedel som kan antas komma 
till användning i krig. Närmare föreskrifter medde-
las av civilförsvarsstyrelsen enligt 30 § civilför
svarslagen och 16 och 34 §§ skyddsrumsförordningen. I 
16 § ges civilförsvarsstyrelsen en uttrycklig rätt att 
meddela bestämmelser om utrustning av skyddsrum. Stöd 
för civilförsvarsstyrelsen att utfärda bestänunelser 
beträffande fredsanvändning av befintliga skyddsrum 
fanns i civilförsvarslagen enligt den äldre lydelsen. 
Enligt vissa uppfattningar skulle civilförsvarsstyrel
sen sakna möjlighet att föreskriva om fredsanvändning
en av äldre skyddsrum enär övergångsbestämmelserna 
till de nya lagbestämmelserna saknade föreskrift om 
detta. 

~2~!Y-~QE_~gQE!gg 

Skyddsrum är unika på så sätt att man normalt inte får 
göra några som helst ing·repp i dem i efterhand. Detta 
framgår bl a av föreskrifter i civilförsvarsstyrelsens 
tekniska bestämmelser fl!·r skyddsrum. Emellertid kan 
fredsanvändning eller nya normer och bestämmelser på 
andra områden ställa krav på ingrepp. En ändrad freds
användning kan t ex ställa krav på nya öppningar. Ny 
kunskap eller ny materie,1 på skyddsrumsområdet kan 
t o m göra ingrepp önskvärda från underhålls- och 
skyddsteknisk synpunkt. Det kan t ex vara önskvärt att 
byta ett äldre svårskött. ventilationssystem mot ett 
modernare och effektivare. 
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Det är emellertid viktigt att skyddsförmågan inte 
försämras vid sådana ingrepp på grund av att de utförs 
felaktigt. Särskild kompetens erfordras för att bedöma 
hur ingrepp skall utföras utan att skyddsförmågan 
försämras. Det är också viktigt att skyddsrununen kan 
ställas i ordning för skyddsrumsbruk inom 48 timmar. 
Länsstyrelserna har personal med erforderlig kompetens. 
Länsstyrelserna bör därför ha rätt att medge undantag 
från äldre tekniska bestämmelser för skyddsrum om det 
kan ske utan att skyddsförmågan försämras. 

Genom en uttrycklig rätt att meddela bestämmelser om 
utformning och fredsanvändning av skyddsrum kan civil
försvarsstyrelsen ge länsstyrelserna rätt att ge er
forderliga dispenser samt erforderligt tekniskt under
lag 

~2~~~~y~~~~E-2Y_!9E~!2S~~ 

I och med att civilförsvarsstyrelsen får möjlighet att 
lämna föreskrifter om fredsanvändning av äldre skydds
rum kan vissa ingrepp som inte försämrar skyddsför
mågan tillåtas i dessa. Detta kan göra det möjligt att 
använda äldre skyddsrum mer meningsfullt i fredstid 
och hindra att skyddsförmågan onödigtvis försämras ge
nom att felaktiga ingrepp görs i skyddsrum. 

~~h2Y_2y_~~~E!~s2E_!_!2s_2sh_!2E2E~~!~s 

Någon ändring i civilförsvarslagen behövs inte. 

16 § skyddsrumsförordningen föreslås kompletterad så 
att civilförsvarsstyrelsen får en uttrycklig rätt att 
meddela föreskrifter om skyddsrums utformning och 
fredsanvändning. 
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BILAGA 
Exenpel.på småhus mad och utan skyddsrum och beräknade 

jämförelsebelow enli.gt bostadsfinansieringsförordningen. 

6 Riksdagen 1982183. 1 sam/. Nr 161 

61 
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Exempel 1 

INV 9000 
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1-plans typhus med fr111ggande skyddsrum 
Pr1mlir bruksarea BRA,p 106 m2 
Sekundär bruksarea BRA,s 54 rftl. 

62 

I 
= 
I 

JJQ4FURELSEBELOPP 171.400 kronor 
Konmentar: 
Denna hustyp uppnAr inte övre gräns för jämfötelsebelopp, 197 000 kronor, 
förrän vid en pr1mlir bruksarea av cirka 145 ~. lllOtsvarande 6 T'\1111 
och kök. 
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BOTIENPLAN. 

Friliggande komp 1 eme_n.f:b)'gg~!':~ 

54 m2 BRA,s 
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Exempel 2 

Sekundär bruksarea 
Byggkostnad kalkyl prisläge 8102 cirka 260 000 kronor 
Schah 1 onersättni ng · prisläge 8102 180 000 kronor 

KoRJDentar: 
Genom att betrakta anordnande av skyddsrum som likvärdigt med en 
väsentlig ökning av bostadsvärdet underlättas möjligheterna att 
få erforderliga lån till den del av kostnaden som överstiger er
sättningen för anordnande av skyddsrum. 
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Exempel Ja 

INY 39'0 
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BOTTENPLAN 

INY 12920 
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KÄLLAR PLAN 

1-plans typhus med källare, 
Primär bruksarea BRA,p 
Sekundär bruksarea BRA,s 
JÄMFURELSEBELOPP 
Kommentar: 

GILLESTUGA 

FÖRRlD 

vidbyggt garage-förråd 
103m2 
120 m2 

... ... 
' > 

! 
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194 900 kronor 

I källarplan inryms inte skyddsrum för 60 platser utan omdisponering· 
av utrymmen och funktioner. I det fall typhuset kompletteras med 
skyddsrum i friliggande byggMd kommer jämförelsebeloppet att öka 
till 200.700 kronor. 
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GARAGE 
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1-planshus med källare, skyddsrum 
Primär bruksarea 
Sekundär bruksarea 
JXMFURELSEBELOPP 
Kommentar: 

BRA,p 
BRA,s 

r-
' 

HOBBY MOTION 

SKYDDSRUM 10 I" 

YF 

I I 
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Exempel 3b 

IN\' 11450 

It 

FÖIUt 

.. ... .. ... 
> 
! 

8 • • 
> 
~ 

i källare, friliggande garage 
106 m2 
126 m2 

197 500 kronor 

Denna planlösning inrynmer enkelt skyddsrumsfunktionen, dock 
överskrids järnföre lSebe loppet. 
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Exempel 4a 

sov 2 

ÖVRE PLAN 

INV 10900 

ALLRUM 

Ct 
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•NY mo 

FÖR RAD s .. 

VARDAGSRUM 

12-plans ty~hus utan 
Primär bruksarea 
Sekundär bruksarea 
JÄMFORELSEBELOPP 
Kommentar: 

INVIOBOO 

8 
Sl)V I 

C> .. 
~ 

källare,, friliggande garage; 
BRA,p 155 m2 
BRA,s 33 m2 

Skyddsrum för 60 personer inryms inte inom denna 

förråd 

> z 

192 700 

hus typ. 

66 

kronor 
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Exempel 4b 
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1i-planshus utan källare, friliggande skyddsrum 
Primär bruksarea BRA,p 155 m2 
Sekundär bruksarea BRA,s 54 m2 
JAMFURELSEBELOPP 198 500 krcinor 
Kommentar: 
Med skyddsrum överskrids gränsen,197 000 kronor, för jämförelse
beloppet. 
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0 
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0 
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Bilaga 2 

Sammanställning av remissyttrandena 

Efter remiss har yttranden öv·~r promemorian avgetts av överbefälha
varen, fortifikationsförvaltningen, civilförsvarsstyrelsen, byggnadsstyrel

sen, riksrevisionsverket, bostadsstyrelsen, hovrätten fö~ 9vre Norrland, 
statens planverk, länsstyrelsen i Västerbottens län, Svenska kommunför
bundet, Landstingsförbundet, Centralorganisationen SACO/SR, Byggher
reföreningen, Hyresgästernas Riksförbund, Svenska Byggnadsentrepre
nörföreningen och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Dessutom har 
yttrande inkommit från Sveriges Fastighetsägarförbund. Länsstyrelsen i 
Västerbottens län har bifogat yttranden som den har inhämtat från Umeå 
och Skellefteå kommuner. 

1 Allmänt 

Skyddsrumsutredningens förslag får i sina huvuddrag ett positivt motta
gande av remissinstanserna. Överbefälhavaren, länsstyrelsen i Västerbot

tens län och Centra/organisationen SACOISR har tillstyrkt förslagen utan 
erinran. Övriga remissinstanser har också tillstyrkt förslagen men de har 
haft invändningar mot och synpunkter på främst de delar av skyddsrums
utredningens förslag som avser u1formning~n av regeringens tillämpnings
föreskrifter. Dessa invändningar och ·synpunkter kommer att beaktas vid 
den slutliga utformningen av tillämpningsföreskrifterna och redovisas en
dast översiktligt här. 

Hovrätten för Övre Norrland anser att de föreslagna författningsänd
ringarna bör kunna underlätta ett ändamålsenligt skyddsrumsbyggande 
och minska det administrativa arbetet med detta byggande. Även om man 
nu inte kan nå de föreslagna förenklingarna utan att samtidigt genomföra 
detaljändringar i de författningar som reglerar skyddsrumsbyggandet bör 
det enligt hovrättens mening vara angeläget att se över civilförsvarslag

stiftningen som tillkommit i skilda sammanhang och vid olika tidpunkter 
och är svåröverskådlig. Därigenom ger man också möjligheter till en mera . 
effektiv och ändamålsenlig användning av samhällets resurser för byggan
de och underhåll av skyddsrum. 
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2 Skyddsrum i samband med uppförande av ny anläggning eller 
byggnad och vid genomgripande ombyggnad 

2.1 Anmälan om avsikt att uppföra ny anläggning eller byggnad 

Fortifikationsförvaltningen framhåller att militära anläggningar och 
byggnader som regel undantas från det ansvar som kommunen har för 

-skyddsrumsplanering inom skyddsrumsorten i övrigt och ifrågasätter där
för om förvaltningen rutinmässigt skall behöva göra anmälan till kom
munen för erhållande av skyddsrumsbesked. 

Hovrätten för Övre Norrland anser det inte vara rimligt att den som 
tänker bygga själv skall behöva avgöra om byggandet kan vara, som det 
sägs i utredningens förslag, uppenbart oförenligt med byggande av skydds
mm. Det bör liksom i övriga föreslagna fall vara kommunens sak att med 
ledning av vad författningarna föreskriver i skyddsrumsplanen eller på 
annat lämpligt sätt närmare ange förutsättningarna för att en anmälan inte 
skall behöva göras. Därför föreslår hovrätten att 32 § civilförsvarslagen 
formuleras annorlunda än vad utredningen har föreslagit. 

Byggherreföreningen anser att förslaget om lättnader och inskränkning
ar i anmälningsplikten enligt 32 § civilförsvarslagen har administrativa 
fördelar men anser att den särskilda anmälningsplikten helt borde slopas. I 
stället skulle ansökan om byggnadslov betraktas som anmälan enligt 32 § 

civilförsvarslagen. Samtidigt bör den byggherre som så önskar kunna 
utverka skyddsrumsbesked. Av denna anledning föreslår Byggherreföre
ningen att möjligheten därtill blir lagfäst i civilförsvarslagen. 

Hyresgästernas Riksförbund understryker att ett borttagande av anmäl
ningsplikten inte får innebära att kommunen i dessafall inte kan pröva om 
frågan om skyddsrum skall byggas. Kommunen måste kunna ta initiativ till 
skyddsrumsbyggande,- t. ex. vid en byggnadslovsprövning, även i de fall 
anmälningsskyldighet inte föreligger. 

2.2 Anordnande av skyddsrum i samband med genomgripande ombyggnad 

Civilförsvarsstyrelsen framhåller att en ökning av möjligheterna att 
åstadkomma skyddsrumsplatser i redan bebyggda områden -är angelägen 
för att komma till rätta med de allvarligaste bristerna på skyddsrumsplatser 
i sådana områden. Utredningens förslag öppnar nya möjligheter att ta 
tillvara tillfällen då förhållandevis billiga skyddsrumsplatser i befintlig 
byggnad kan anordnas. Styrelsen framhåller vidare att det i samband med 
ombyggnader kan vara svårare för kommunen att tidigt nå ut med informa
tion om vilka skyldigheter som åligger den byggande, vilket kan leda till att 
skyddsrumsfrågan kommer in när ombyggnaden redan har projekterats. 
Detta förhållande bör enligt styrelsen ytterligare utredas. 

Riksrevisionsverket betonar vikten av att förslaget om att sådan genom-



Prop. 1982/83: 161 70 

gripande ombyggnad som möjliggör skyddsrumsbyggande jämställs med 
uppförande av ny anläggning ell,!r byggnad vad beträffar skyldighet att 
göra anmälan och att anordna skyddsrum genomförs så snart som möjligt. 
Förslaget kan underlätta tillkomsten av skyddsrum i tätorternas innerom
råden där stor brist råder. 

Svenska kommunförbundet framhåller att varje ombyggnadsprojekts 
kostnadsförutsättningar är specifika och svårbedömda i ett inledande pro
jekteringsskede. Kommunförbundet anser därför att ett ersättningssystem 
vid genomgripande ombyggnad, som är säkrare än det av utredningen 
förordade systemet med schabloner och överensstämmer med den faktiska 
merkostnaden, bör övervägas. 

Byggherreföreningen anser att det är mycket eftersträvansvärt att åstad-
. komma förenklingar avseende såväl olika normer av betydelse för byggna
ders tekniska utformning som normer av betydelse för handläggningen av 
byggnadsärenden. Utredningens förslag till administrativa förenklingar av
seende skyddsrumsfrågor finner föreningen därför vara vällovliga. Vissa 
förslag leder emellertid enligt föreningen inte till förenklingar utan snarare 
till motsatsen. Föreningen syftar då bl. a. på de föreslagna reglerna om 
anordnande av skyddsrum vid genoingripande ombyggnad. Sakligt har 
föreningen emellertid intet att erinra mot detta förslag under förutsättning 
att den ekonomiska sidan får en tillfredsställande lösning. 

Hyresgästernas Riksförbund tillstyrker förslaget om anordnande av 
skyddsrum i samband med genomgripande ombyggnad men framhåller att 
kravet på skyddsrum vid ombyggnad inte får belasta fastigheten ekono
miskt. 

Svenska Byggnadsentreprenörfiireningen tillstyrker förslaget men är 
tveksam till om ersättningsfrågorna har diskuterats tillräckligt mycket. Det 
är enligt föreningen viktigt att dessa frågor utreds ordentligt så att ombygg
nads verksamheten inte försvåras eller förhindras genom att en skydds
rumsbyggnadsplikt införs vid ombyggnad. Total kostnadstäckning för 
skyddsrummet måste uppnås. Fön!ningen anser därför att det är väsentligt 
att de schablonbelopp som utredningen föreslår ger full kostnadstäckning i 
de fall de tillämpas, att de inte fastställs av civilförsvarsstyrelsen förrän 
styrelsen och berörda branschorganisationer är överens om resultatet av 
de kompletterande kostnadsutredningarna och att det skapas enkla rutiner 
för ersättning i sådana enskilda fall där schablonerna inte bör tillämpas. I 
dessa fall bör priser angivna i anbudshandlingar tillmätas avgörande bety

delse. 
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) anser att schabloner

sättningar för anordnande av skyddsrum i samband med genomgripande 
ombyggnad kommer att leda till stora orättvisor för de ersättningsberätti
gade då de fysiska förutsättningarna - och· därmed kostnaderna - för att 
anordna skyddsrum varierar starkt från fall till fall. SABO föreslår därför 
att skyddsrumskostnaden i ombyggnadssammanhang bestäms vid entre-
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prenadupphandlingen genom särredovisning i anbudshandlingarna. Vid 
byggande i egen regi föreslås att den byggandes kostnadskalkyl tillmäts 
avgörande betydelse för ersättningsbeloppets storlek. Prövning av kostna
dernas skälighet får förutsättas ske. Ombyggnadsverksamheten är enligt 
SABO redan i dag kringgärdad av en mängd svårbemästrade restriktioner 
av olika slag. En absolut förutsättning för att SABO skall biträda den 
restriktion som förslaget om skyddsrumsbyggnadsplikt vid genomgripande 
ombyggnad innebär är att ersättningssystemet ger kostnadstäckning i varje 
enskilt fall. SABO betonar vikten av en relativt frikostig övergångstid 
innan skyddsrumsbyggnadsplikten utökas till att omfatta även genomgri
pande ombyggnad, främst därför att tiden för ombyggnadsprojektering inte 

sällan är 3 - 5 år. 
Sveriges Fastighetsägarförbund anser att kravet på att anordna skydds

rum i samband med genomgripande ombyggnad ovillkorligen måste kopp
las till ett ersättningssystem som ger full kostnadstäckning. Schabloner
sättning leder enligt förbundet till orättvisor då fastigheternas olika fysiska 
förutsättningar spelar en avgörande roll vid utökade krav på nya aktiviteter 

inom fastigheterna. 

3 Bidrag till anordnande av mindre skyddsrum som uppförs på 
enskilt initiativ 

Civi/försvarsstyrelsen anser att bidrag skall kunna ges till dem som 
själva vill anordna sitt skyddsrum under de förutsättningar som anges i 
utredningens förslag. Styrelsen anser att det bör prövas om det är lämpligt 
att ge bidrag för anordnande av sådana mindre skyddsrum som här avses 
även i områden som ligger utanför skyddsrumsort. Styrelsen anser vidare 
att som grund för kommunens prövning av om bidrag kan utgå samt för 
länsstyrelsens utbetalning av bidraget måste kravet på skyddsegenskaper 
regleras någonstans i civilförsvarslagen. 

Riksrevisionsverket framhåller att utredningens förslag att införa en möj
lighet att lämna bidrag av statliga medel för anordnande av mindre skydds
rum som uppförs på eget initiativ medför att statens utgifter ökar även om 
verksamheten inte anses få någon större omfattning. Riksrevisionsverket 
anser i likhet med utredningen att möjligheten att få detta bidrag skulle 
uppmuntra egna initiativ och stimulera en produktutveckling i skydds
rumsfrågan. Ri.ksrevisionsverket har inget att erinra mot att denna bidrags
möjlighet ges inom gällande ramar för olika civilförsvarsåtgärder. 

Hyresgästänas Riksförbund är mycket tveksamt till utredningens för
slag. Förbundet anser inte att en utveckling mot privata skyddsrum i 
småhusbebyggelse bör stimuleras. I stället måste kommunen ges möjlighet 
att skapa skyddsrumsplatser även i dessa områden. 
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4 Förslag som enbart avser regeringens tillämpningsföreskrifter 
m.m. 

4.1 Schabloner för beräkning av er·sättning för anordnande av skyddsrum 

Cil'ilförsvarsstyrelsen anser att förslaget om ändring av reglerna i 22 § 

skyddsrumsförordningen så att tveksamhet inte skall behöva uppstå om 
tillägg till grundbeloppet skall utgå eller inte leder till att större klarhet 
uppnås och att ett antal tveksamma bedömningsfall därigenom elimineras. 

4.2 Skyddsrum i småhus 

Civi{försvarsstyrelsen och host<idsstyrelsen framhåller att utredningens 
förslag om ändring av reglerna i bostadsfinansieringsförordningen 
( t 974: 946) för finansiering av småhus inte längre är aktuellt sedan förord
ningen numera har ändrats så att några hinder för skyddsrumsbyggande nu 

inte föreligger. 

4.3 Skyddsrum i statliga byggnade.r 

Utredningen har föreslagit att statlig myndighet själv skall få avgöra om 
finansiering av skyddsrum i statlig byggnad skall ske över Civilförsvars
styrelsens anslag eller över ordinarie anslag för resp. byggnadsföretag. 
Byggnadsstyrelsen föreslår att styrelsen för de projekt där sistnämnda 
förfaringssätt tillämpas generellt bemyndigas att engångsnedskriva stats
kapitalet, motsvarande skyddsrumsmerkostnaden enligt skyddsrumsbe
skedet. Därigenom skulle administrationen för dessa projekt ytterligare 
förenklas. 

4.4 Fastställelse av skyddsrumsplaner 

Civi/försvarsstyrelsen anser i likhet med utredningen att länsstyrelsens 
fastställelse av skyddsrumsorternas indelning i skyddsrumsområden kan 

slopas. 

4.5 Vård och underhåll av skyddsrum som anordnas i befintliga byggnader 

Utredningen föreslår att när skyddsrum anordnas i befintlig byggnad 
med ersättning av statsmedel så skall byggnadens ägare bli skyldig att 
vårda och underhålla skyddsrummet och ges ersättning för detta. Cii'i/för

svarsstyrelsen anser att samma regler för vård och underhåll bör gälla 
oberoende av hur skyddsrummet kommit till~ Mot bakgrund av den ökade 
satsning på skyddsrum i befintlig byggnad som kommer att ske under de 
närmaste åren och att frågan om vård och underhåll av dessa skyddsrum 
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- betraktas som ett problem av kommunerna anser styrelsen att det är 
mycket angeläget att utredningens förslag genomförs snarast. 

Byggnadsstyre/sen framhåller att i många redan godkända men äldre 
skyddsrum uppfylls inte nuvarande normer. T. ex. är inte lysrörsarma
turen skak- och rassäkra. Av förslaget framgår inte hur finansieringen av 
sådana förbättringar skall ske. 

4.6 Fredsanvändning och utformning av skyddsrum 

Utredningen föreslår att civilförsvarsstyrelsen får en uttrycklig rätt att 
meddela föreskrifter om utformning och fredsanvändning av skyddsrum. 
Civilförsvarsstyre/sen framhåller att utredningens förslag medför att styrel
sen kan ge länsstyrelserna möjlighet att ge dispens för vissa ingrepp i 
befintliga skyddsrum. Detta ökar möjligheterna att utnyttja dessa för an
nan fredsanvändning än den som avsågs när de byggdes. Styrelsen anser 
att förslaget ger möjligheter till bättre nyttjande av skyddsrummen och 
därmed samhällsekonomiska vinster. Enligt styrelsen är det viktigt att 
styrelsens rätt atf ge allmänna råd i form av rekommendationer och exem
pel också regleras i regeringens tillämpningsföreskrifter. 

Statens planverk framhåller att föreskrifterna om fredsanvändning av 
skyddsrum innebär att vissa byggnadstekniska åtgärder kan komma att 
vidtas i äldre skyddsrum i samband med annan användning av dessa. 
Eftersom skyddsrumsbyggandet är nära förbundet med övrigt byggande 
inom en kommun och byggnadsnämnden är ålagd att medverka bl. a. vid 

besiktning av skyddsrummen anser planverket att det i regeringens till
lämpningsföreskrifter bör anges att föreskrifterna om fredsanvändning bör 
utfärdas av civilförsvarsstyrelsen efter samråd med planverket. 

Svenska kommunförbundet förutsätter att ersättning utgår om medde
lade föreskrifter om fredsanvändning av skyddsrum medför sådana in
skränkningar i användningssättet att intäktsbortfall eller alternativa kost
nader uppkommer för kommunerna. 

Landstingsförbundet förutsätter att civilförsvarsstyrelsens rätt att med
dela föreskrifter om utformning och fredsanvändning av skyddsrum inte 
får inskränka huvudmännens möjligheter au i fred utnyttja skyddsrummen 
för de ändamål som bedöms mest lämpliga under förutsättning att loka
lerna kan iordningställas för skyddsrumsbruk inom 48 timmar. 

Bygglzerreföreningen har inget att erinra mot utredningens förslag under 

förutsättning att den ekonomiska sidan får en tillfredsställande lösning. 
SABO framhåller att restriktioner i form av föreskrifter om skyddsrum

mens fredsanvändning skulle kunna allvarligt förändra förutsättningarna 
för en fastighetsekonomisk förvaltning av skyddsrum i fredstid. Begräns" 
ningar av fredsanvändningssätten kan komma att leda till intäktsbortfall 
för fastighetsägaren och SABO vill understryka att frågan om ersättning 
för sådant bortfall bör prövas innan ställning tas till utredningens förslag. 
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SABO delar inte utredningens bc:dömning av behovet av fredsanvänd
ningsrestriktioner. 

Sveriges Fastighetsägarförbund framhåller att förslaget om restriktioner 
i skyddsrummens fredsanvändning kan komma att förändra de ekonomis
ka förutsättningarna för fastighetsförvaltningen. Begränsningen i fredsan
vändning av i första hand befintliga skyddsrum men även nybyggda 
skyddsrum måste kopplas till en marknadsanpassad ersättning för dessa 
ytor. Vidare måste stor hänsyn tas till om alternativytor finns inom fastig
heten för att fastighetsförvaltningens förutsättningar inte skall förändras. 
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