
Sover dina hotellgäster tryggt? 

Det brinner cirka 100 gånger per år på 
hotell och pensionat i Sverige. Det är hotell-
ägaren som är ansvarig om det värsta händer. 
Med certifieringen Brandskyddat hotell® kan 
både du och dina gäster sova tryggt.
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Det brinner cirka 100 gånger 
per år på hotell och pensio-
nat i Sverige, vilket innebär 
en brand var fjärde dag. 

Samhället ställer extra höga krav på 
brandskyddet på hotell och räddnings-
tjänsterna gör regelbundet tillsyn för 
att kontrollera att kraven uppfylls. Men 
det är svårt att få överblick över vilket 
brandskydd som krävs för att hotellet 
ska uppfylla lagens krav och de allmän-
na råd som finns. Därför har Visita och 
Brandskyddsföreningen tillsammans 
tagit fram certifieringen Brandskyddat 
hotell® i dialog med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. Certifie-
ringen ger en tredjepartsverifiering av 
att hotellen följer samtliga lagkrav. 

trygghet med certifiering
När ditt hotell uppfyller normen i certi-
fieringen kan du känna dig fullständigt 
trygg med att du har gjort allt som lagen 
kräver för att förebygga en brand eller 
minska konsekvenserna av en brand. 
Ledningen är engagerad och ansvars-
tagande, brandskyddsorganisationen 
fungerar tillfredsställande, personalen 
har en beredskap för att förebygga och 
minska konsekvenserna av en brand, 

det byggnadstekniska brandskyddet är 
på plats och kontrollen av brandskyddet 
är fullgod. 

Brandsäker arbetsplats
Till skillnad från andra märkningar på 
marknaden är Brandskyddat hotell® 
heltäckande. När hotellet uppfyller kra-
ven för certifiering har det ett fullgott 
brandskydd och kommer även att klara 
tillsynen från räddningstjänsten utan 
anmärkningar. 

På ett Brandskyddat hotell® kan 
gästerna sova tryggare än hemma 
och medarbetarna har en brandsäker 
arbetsplats där de vet att de kan klara 
av att hantera en situation om det värsta 
skulle hända.

– I och med märkningen skickar  
hotellet en signal till marknaden att 
man jobbar aktivt med brandskyddet 
och har gjort rätt. Ju fler hotell som 
ansluter sig till certifieringen, ju mer 
känd kommer märkningen att bli. Större 
bokare har redan börjat efterfråga certi-
fieringen. Man ser det som en kvalitets-
garanti, att hotellet säkerställt att man 
faktiskt uppfyller lagens krav, säger 
Clemens Wantschura, utvecklings- och 
säkerhetschef på Visita. 

Som hotellägare är du ansvarig för dina gästers och med-
arbetares säkerhet. En brand på hotellet kan få ödesdigra 
konsekvenser och äventyra hela verksamheten. om det 
visar sig att hotellet har haft ett bristande brandskydd kan 
det få svåra juridiska och ekonomiska konsekvenser. 

trygghet för gäster, 
medarbetare och verksamhet

Brandskyddat hotell®

”Med märkningen skickar 
hotellet en signal till 
marknaden att man jobbar 
aktivt med brandskyddet.”

Clemens Wantschura,  
utvecklings- och säkerhetschef  på Visita
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Kontakta Brandskyddsföreningen för att 

få en förteckning över de krav som ställs 

i certifieringsnormen. Det går att certi-

fiera sig i två olika nivåer, Brandskyddat 

hotell® samt Väl brandskyddat hotell®. 

Brandskyddsföreningen gör en 

inledande diagnos. Diagnosen ger ett 

tydligt besked om nivån på hotellets 

brandskydd. hotellet förbinder sig inte 

till någonting när man beställer en inle-

dande diagnos, hotellet kan också välja 

att avstå från certifiering. 

handlingsplan eller  

certifiering
om hotellet uppfyller kraven i normen 

kan hotellet redan då få en certifiering. 

Annars görs en handlingsplan och hotel-

let får sex månader på sig att åtgärda 

de brister som finns. Certifieringen 

genomförs när kraven är uppfyllda och 

den gäller i tre år. hotellet får en råd-

givare på Brandskyddsföreningen som 

kontaktperson och Brandskyddsfören-

ingen kommer att följa upp hotellets 

brandskyddsarbete varje år.

Viktigt certifikat
när hotellet har uppfyllt normen 

utfärdas ett särskilt certifikat. hotellet 

får även en skylt i trä samt klisterde-

kaler med texten Brandskyddat hotell® 

som kan anslås på synlig plats. hotellet 

får använda sig av certifieringen och 

dess symboler i sin marknadsföring och 

kommer även att marknadsföras via 

Brandskyddsföreningens webbsida;  

brandskyddathotell.se. 

om Brandskyddsföreningen bedö-

mer att sex månader inte räcker för att 

åtgärda bristerna finns möjligheten att i 

stället välja arbetsmodellen Aktivt brand-

skyddsarbete®. Brandskyddsföreningen 

hjälper även här till med en handlings-

plan. Under de följande tre åren görs 

regelbundna återkopplingar för att följa 

upp hur arbetet går. när kraven i nor-

men är uppfyllda går hotellet vidare till 

en certifiering som Brandskyddat hotell®.

Certifieringsnämnden tar beslut 

och fastställer regler för certifieringen. 

nämnden består av representanter 

från Brandskyddsföreningen, Visita och 

försäkringsbranschen. 

Vad krävs för att bli  

Brandskyddat hotell®?

Grundkravet för att kunna certifieras 

som Brandskyddat hotell® är att det finns 

ett giltigt hotelltillstånd och att någon 

medarbetare har deltagit i utbildningen 

Brandskyddsansvarig på hotell. Utöver 

det består certifieringsnormen av totalt 

65 punkter som ska vara uppfyllda. De 

är indelade i fyra delar:

• ledning

•  brandskyddsorganisation  

och utbildning

• kontroll och rutiner

•  byggnadstekniskt brandskydd samt 

teknisk installation

Vad kostar det?
inledande diagnos: 12 400 sek

år 1: 6 000 sek 

år 2: 6 000 sek 

år 3: 6 000 sek

Alla priser är per hotell och exklusive 

moms. Kostnader för eventuell uppfölj-

ning, besök och liknande debiteras per 

timme, samt utlägg för logi och resor. Vi 

reserverar oss för eventuella prisändringar.

Så här blir du certifierad
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Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning 
hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. För mer information www.brandskyddathotell.se eller 

kontakta Brandskyddsföreningen, 08 588 474 00 eller sbf@svbf.se. 

Scandic har som första hotell-
kedja i Sverige beslutat att alla 
75 svenska hotell ska certifieras 
till Brandsäkert hotell®. Ett av de 

första Scandichotellen som får certifie-
ringen är Scandic CH i Gävle.

– För medarbetarna på hotellet är det 
en trygghet att veta att de har kunskap 
att agera på rätt sätt och det är givetvis 

också ett ansvar vi har gentemot våra 
gäster. Vi ser att allt fler företag är noga 
med sina anställdas säkerhet när de är 
ute och reser och det känns väldigt bra 
att ha tagit det här steget för att säker-
ställa tryggheten för dem som bor och 
möts hos oss, säger Karin Lundman,  
hotelldirektör på Scandichotellen i 
Gävle.

Scandic certifierar 
alla hotell

”För medarbetarna på 
hotellet är det en trygghet 
att veta att de har kunskap 
att agera på rätt sätt.”

Karin Lundman, hotelldirektör  
på Scandichotellen i Gävle
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