SFS 1932 Nr 179
Scannad och avskriven av Värmlands Brandhistoriska Klubb
KUNGL. MAJ:TS FÖRORDNING
med vissa bestämmelser angående biografer och filmförevisning;
given Stockholms slott den 3 juni 1932.
Kungl. Maj:t har, efter riksdagens hörande, funnit gott förordna som följer:
1 KAP.
Allmänna bes tämmels er.
1 §.
1. Med biograf förstås i denna förordning lokal, som användes för offentlig förevisning av
biografbilder med begagnande av lättantändlig film, innehållande nitrocellulosa.
2. Är lokal, varom i 1 mom. förmäles, inrättad jämväl för annat ändamål än där sägs,
skola härför erforderliga utrymmen och anordningar, i den mån användas för biografverksamheten, vara undantagna från stadgandena i denna förordning.
3. Anordnas förevisning, som i 1 mom. avses, i tält eller i samband med statsunderstödd föreläsnings- eller upplysningsverksamhet och förekommer därvid endast för
nämnda verksamhet avsedd film, skola, oaktat förevisningen är offentlig, föreskrifterna i
2 kap. icke äga tillämpning utan i stället föreskrifterna i 3 kap. i tillämpliga delar
lända till efterrättelse.
4. Om filmförevisning i filmlaboratorium eller filmbyrå gäller vad därom är särskilt
stadgat.
2 §.
1. Med brandsäker byggnadsdel förstås sådan byggnadsdel, som vid brand och därunder förekommande vattenbesprutning har betryggande hållfasthet åtminstone och åtminstone samma motståndsförmåga som vägg av bränt murtegel av för olika ändamål erforderlig tjocklek, dock minst 10 centimeter, och som vilar på underbyggnad av ur brandskyddssynpunkt likvärdig beskaffenhet.
Med brandhärdig byggnadsdel förstås sådan icke brandsäker byggnadsdel, som vid
brand och därunder förekommande vattenbesprutning har åtminstone motståndsförmåga
som plankvägg med spräckpanel, rörning och puts på båda sidor. Rörning och puts eller
därmed ur brandskyddssynpunkt likvärdig beklädnad på endast ena sidan benämnes brandhärdig beklädnad.
Med flamskyddad byggnadsdel förstås sådan byggnadsdel av trä eller annat
brännbart material, som vid brand är skyddad mot antändning och eldens spridning
utefter ytan under åtminstone lika lång tid som plankvägg, beklädd sidor med 4 millimeters asbestcementplattor av betryggande beskaffenhet. Plattor av nyssnämnda material,
tjocklek och beskaffenhet eller därmed ur brandskyddssynpunkt likvärdig beklädnad på endast ena sidan benämnes flamskyddande beklädnad.
2. Det åligger statens provningsanstalt att efter framställning och behövlig provning
avgöra, huruvida byggnadsdel motsvarar ovan angivna fordringar.

2 KAP.
Om biografer och offentlig filmförevisning.
A) Tillstånd till uppförande eller inredande av biograf (byggnadslov).
3 §.
1. Vill någon uppföra eller inreda biograf å ort, där byggnadsnämnd eller annan myndighet, som enligt gällande byggnadsstadga äger pröva ansökan om byggnadslov, ej finnes, görs därom skriftligen ansökan hos länsstyrelsen.
2. Över ansökan om tillstånd till uppförande eller inredande av biograf skall polismyndigheten i orten och å plats, där brandstadgan gäller, jämväl brandchefen avgiva
yttrande. Yrkesinspektören skall underrättas om sådan ansökan.
3. Vid byggnadslov skall fästas det villkor, att jämväl vad nedan under C) om elektriska anläggningar och D) om belysningsanordningar finnes stadgat iakttages.
4. Biograf må ej tagas i bruk, förrän den myndighet, som givit byggnadslov, efter av
densamma föranstaltat besiktning godkänt biografen. Vid besiktningen skall polismyndigheten i orten och å plats, där brandstadgan gäller, jämväl brandchefen vara företrädd. I fall då länsstyrelse givit byggnadslov, skall biografens ägare gälda kostnaden för
besiktningen med belopp som bestämmes av länsstyrelsen.
B) Läge och byggnadssätt.
4 §.
Biograf skall vara så belägen, att biografens publik lätt kan nå allmän trafikled av
för biografens utrymning erforderlig bredd och att i händelse av eldsvåda erforderliga
brand- och livräddningsredskap kunna framföras till biografen. I fall utgång tages mot
gård, skall tillika iakttagas, att gården står i omedelbar förbindelse med allmän trafikled och att fria bredden å gård, portgång och port beräknas efter antalet av de personer, som vid biografens utrymning äro hänvisade till deras begagnande.
5 §.
Inom samma fastighet som biograf må eldfarlig inrättning eller eldfarligt upplag ej
förefinnes, med mindre härav betingade särskilda säkerhetsanordningen vidtagas.
6 §.
Från källare ledande trappor, hisschakt och kanaler skola åtminstone brandhärdigt avskiljas
från biografen och dess utrymningsvägar.
7 §.
1. Biografsals bottenplan skall, där ej i 2, 3 eller 4 mom. annorlunda medgives, förläggas
till byggnads bottenvåning.
2. I byggnad, där ytterväggar, bärande konstruktioner, mellanbottnar och trapport äro brandsäkra (brandsäker byggnad), må biografens bottenplan kunna förläggas till våning högst två
trappor upp, räknat från den lägst belägna markyta, dit utrymning från biografen leder.
3. I byggnad, där ytterväggar och bärande konstruktioner äro brandsäkra, samt mellanbottnar och innerväggar brandhärdiga ävensom trappor, som äro av på trä på undersidan,
åtminstone brandhärdigt beklädda, må biografens bottenplan kunna förläggas till våning en
trappa upp, därest biografen är avsedd för högst 600 personer, eller, därest den är avsedd
för högst 300 personer, jämväl till våning två trappor upp.
4. I annan byggnad än som i 2 och 3 mom. avses må biograf ej anordnas för större antal personer
än 600, därav högst 150 å läktare. Är biograf avsedd för högst 300 personer, må den kunna

förläggas till våning en trappa upp, därest biografens utrymningsvägar samt väggar och
innertak i bottenvåningen brandhärdigt beklädas.
8 §.
Biografsal må anordnas med läktare. Dessas antal må i byggnad med brandsäkert utförda ytterväggar och bärande konstruktioner utgöra, där biografsalens bottenplan förlägges till bottenvåning, tre, där det förlägges till våning en trappa upp, två och, där det förlägges till våning
två trappor upp, en. I en annan byggnad må allenast en läktare anordnas, som ej må förläggas
högre än en trappa upp.
9 §.
Utrymme mellan bjälklag och lutande golv skall, i den mån det användes särskilt ändamål, förses
med åtminstone flamskyddande beklädnad å väggar och tak.
10 §.
1. Från biografsals bottenplan skola finnas minst två omedelbart till eller fria eller till utrymningsvägar ledande utgångar: huvudutgång och reservutgång. Huvudutgången må även
utgöra huvudingång.
2. Från läktare, avsedd för mer än 75 personer, skola finnas minst två utgångar, huvudutgång
och reservutgång. Är läktare ej avsedd för mer än 150 personer, skall minst en av de från
utgångarna ledande trappor förläggas utanför biografsalen. Är läktare avsedd för mer än 150
personer, skola samtliga trappor förläggas på sådant sätt.
3. Vid huvudutgång må biografsals bottenplan ej läggas mer än 1.5 meter över den markyta,
dit utrymningsväg från sådan utgång leder. Vid reservutgång må bottenplanet ej läggas djupare än att i utrymningsvägen från utgången högst 12 trappsteg, förutom lutande plan med
största lutning 1: 10, bliva erforderliga.
11 §.
1. Utrymningsväg må ej stå i förbindelse med lokal, där eldfarlig inrättning, eldfarligt
upplag förefinnes, eller med utrymningsväg från sådan lokal.
2. Utrymningsväg från reservutgång må ej stå i förbindelse med utrymningsväg från huvudutgång, såvida ej särskilda förhållanden det påkalla och därmed svarande säkerhetsåtgärder vidtagas.
12 §.
1. Huvudutgång och reservutgång såväl från biografsals bottenplan som från dess läktare
skola förläggas till varandra motsatta ändar av bottenplanet eller läktaren. Vad sålunda stadgats gäller ej biograf för högst 600 där den är inrymd i brandsäker byggnad, och ej heller
biograf för högst 300 personer, inrymd i annan byggnad.
I biograf, där apparatrummets tak, väggar och golv samt de från apparatrummet ledande kanaler
icke äro brandsäkra, skall åtminstone en av utgångarna från biografsalens bottenplan förläggas till
den i förhållande till apparatrummet motsatta ändan av biografsalen.
2. Utgångs bredd må icke göras mindre än 1.2 meter och skall i övrigt så beräknas i
förhållande till det antal personer, som hänvisas till dess begagnande, att en bredd av 1
meter (karmdagermått) motsvarar, i fråga om huvudutgång 150 och beträffande reservutgång
300 personer. Där biografsalens bottenplan eller läktare ej avses för mer än 600 personer, må dock utgångarna kunna göras så att deras sammanlagda bredd vid bottenplanet eller
vid läktare beräknas motsvara 1 meter för 150 personer.
3. Utrymningsvägs och däri ingående trappas bredd skall beräknas de i 2 mom. angivna grunder.

Kapprum eller annat dylikt utrymme må ej inkräkta på utrymningsvägs bredd; ej heller må i
eller invid utrymningsväg finnas anordning, vilken kan vara till hinder för utrymningen.
4. Trappsteg må ej anbringas närmare utgång från bottenplan eller läktare än 0.75 meter.
13 §
1. I utrymningsväg må ett ensamt liggande trappsteg ej anordnas,
2. Golv i utrymningsväg må ej hava större lutning än 1: 10, dock att större lutning än 1: 20
ej tillåtes nedför i den riktning, vari utrymning äger rum, därest nedanför lutningen
trappsteg anordnas i utrymningsvägen.
I anslutning till trappa må lutning ej förekomma närmare trappan än på ett avstånd av 0.75
meter.
14 §
Är biograf avsedd för mer än 300 personer, skola väggar och tak i utrymningsväg från biografsalen, där ej annat föranledes av bestämmelserna i 7 § eller fråga är om vindfång, vara försedda med åtminstone flamskyddande beklädnad, dock må å sådan beklädnad kunna anbringas panel av trä eller med jämförligt material till en höjd av högst 1.7 meter från golvet.
15 §.
1. Trappa skall på båda sidor hava säkert fästad ledstång utan fria ändar. I trappa må, där ej
särskilda förhållanden det nödvändiggöra och härav betingade säkerhetsåtgärder vidtagas,
vilplan ej anordnas, med mindre rörelseriktningen i trappan vid vilplanet ändras.
I trappa må dörr ej anordnas.
2. Avbalkat utrymme under trappa skall förses med åtminstone flamskyddande beklädnad å
väggar och tak.
Trappa av trä skall på undersidan förses med åtminstone flamskyddande beklädnad.
3. Trappsteg skall på ett avstånd av 0.5 meter från trappans yttre omfattningsvägg hava
en bredd av högst 0.4 och minst 0.3 meter; höjden skall vara högst 0.16 och minst 0.14
meter. Svängd trappa må ej förekomma, med mindre stegen 0.25 meter från trappans inre
begränsningslinje äro åtminstone 0.2 meter breda.
16 §.
1. Dörr till eller i utrymningsväg skall vara antingen tättslutande balansdörr eller ock annan
självstängande dörr, som skall vara utåtgående i riktning, vari utrymning äger rum, dock att
balansdörr ej må anbringas vid trapphus och att utåtgående dörr ej erfordras från lokal,
som är avsedd högst 10 personer (loge). Dörr skall kunna slås upp till minst 90 graders vinkel. Den må icke anbringas på sådan plats eller på sådant sätt, att den i uppslaget läge helt eller delvis avspärrar utrymningsväg.
Port från gård skall lätt kunna öppnas i den riktning, vari utrymning sker.
2. Stängningsanordning för dörr skall vara lätt att öppna vid tryck eller ett enda grepp; dock
må kantregel förekomma vid huvudutgång.
17 §.
1. I lokal, som icke är inrättad jämväl för annat ändamål än i 1 § 1 mom. sägs, skall
biografsalen med undantag för loger anordnas med fast inredning av sittplatser, och skall i
fråga om anordnandet av dessa och gångar iakttagas:
a) att sittplatser radvis anordnas i en eller flera avdelningar med erforderliga gångar, så
förlagda att en god utrymning möjliggöras:

b) att, där sittplatser anordnas å avsatser (gradiner) i sluttande golv och höjden av
sådan avsats är mer än 0.5 meter, lämpligt skyddsräcke anbringas framför den bänk,
som ligger närmast ovanför avsatsen;
c) att jämväl läktares bröstvärn, där så är nödigt, förses med skyddsräcke;
d) att klaffstol så inrättas, att sitsen, då den lämnas utan belastning, automatiskt fälles
upp i vertikalt läge; samt
e) att mellan två rader av sittplatser skall finnas ett avstånd av minst 0,8 meter i fråga
om klaffstol och minst 1 meter beträffande annan sittplats, räknat mellan radernas bakre
sidor eller ryggar.
2. Bredden av gång, som i 1 mom. sägs, må icke göras mindre än 0.8 meter och skall i
övrigt så beräknas i förhållande till det antal personer, som hänvisas till dess begagnande,
att en bredd av minst 1 meter motsvarar 150 personer.
3. Gång skall vid stigningar intill 1:10 utföras såsom lutande plan. Vid större stigning skall på lämpligt sätt anordnas trappa, dock att ett ensamt liggande
trappsteg ej må förekomma. Ovanför trappa må gång ej hava större stigning än 1:20.
Trappsteg må ej anbringas närmare utgång från biografsalen än 0.75 meter.
4. Ej må anordning vidtagas, varigenom utrymme mellan rader av sittplatser avspärras mot sin längdriktning.
18 §.
1. Apparatrum, dess utrymningsväg och från dem ledande kanaler skola anordnas, att
rök från en i apparatrummet utbruten eld icke kan intränga andra delar av byggnaden.
2. Apparatrum må hava utgång allenast till det fria antingen direkt eller genom särskild
utrymningsväg.
3. Från apparatrum ledande dörr skall vara självstängande och utåtgående från apparatrummet räknat samt åtminstone brandhärdig.
19 §
1. Apparatrum skall vara av den storlek, att för varje apparatskötare fines ett luftutrymme av minst 10 kubikmeter med iakttagande att golvytan ej må vara mindre än 4
kvadratmeter och apparatrummets höjd ej mindre än 2 meter. För varje apparatskötare
skall finnas fri passage till apparatrummets utrymningsväg.
2. Apparatrum skall för effektiv luftväxling förses med såväl friskluftsintag som utsugningskanal. Utsugningskanalen skall hava en area av minst 300 kvadratcentirneter samt
leda till det fria på sådant sätt att fara för elds spridning ej uppstår. I utsugningskanalen
må ej anbringas ventil, med mindre den är av beskaffenhet att vid eldsutbrott automatiskt
öppnas.
3. Vägg i apparatrum, som vetter mot biografsal eller någon av dess utrymningsvägar,
må ej genombrytas i annan mån än som erfordras för anordnande av projektionsöppning,
kikhål och strålkastaröppning samt annan vägg ej i annan mån än som erfordras för anordnande av utgång.
Projektionsöppning, kikhål och strålkastaröppning skola igensättas med glas av minst 5
millimeters tjocklek och må ej göras större än som oundgängligen erfordras. Glaset i
öppningarna skall inmuras eller stadigt anbringas medelst röktätt slutande metallram.
Ovanför projektionsöppning, lokhål och strålkastaröppning skola plåtluckor anbringas på
sådant sätt, att de automatiskt sluta öppningarna vid eldsutbrott inom apparatrummet.

20 §.
1. I biograf, avsedd för mer än 300 personer, skola apparatrummets tak, väggar och golv
samt de från apparatrummet ledande kanaler vara brandsäkra.
Utrymningsväg från sådant apparatrum skall vara brandsäker, dock må den kunna utgöras allenast brandhärdig, där utanför apparatrummet anordnas ett åtminstone brandhärdigt beklätt utrymme, försett med åtminstone brandhärdiga dörrar, som skola vara självstängande och, från apparatrummet räknat, utåtgående.
Apparatrummets utrymningsväg må ej stå i förbindelse med annat utrymme inom byggnaden.
2. Är biograf avsedd för mer än 150 men högst 300 personer, skola apparatrummets innertak och väggar samt dess utrymningsväg förses med åtminstone brandhärdig beklädnad
och de från apparatrummet ledande kanaler göras åtminstone brandhärdiga.
Apparatrummets utrymningsväg må ej stå i förbindelse med biografsalen eller dess utrymningsväg, därvid såsom förbindelse ej är att anse brandhärdig dörr, som hålles stängd
av bom, inskjuten i starka beslag och säkrad genom hänglås. Ej heller må apparatrummets utrymningsväg stå i förbindelse med annat utrymme inom byggnaden, med mindre
utanför apparatrummet anordna ett utrymme, så beskaffat som i 1 mom. andra stycket
sägs.
3. Är biograf avsedd för högst 150 personer, skola apparatrummets innertak och väggar
förses med åtminstone flamskyddande beklädnad. De från apparatrummet ledande kanaler må ej utföras i oskyddat trä. Såframt de ej äro brandsäkra, må de ej ledas inom biografsalen eller utrymningsväg fik denna.
Apparatrummets utrymningsväg må ej stå i förbindelse med biografsalen eller utrymningsväg från densamma, därvid såsom förbindelse ej är att anse kraftig dörr utan anordningar för glas, vilken hålles stängd på sätt i 2 mom. angives.
21 §.
I biograf, som inrättas inom undervisningsanstalt, må, där eljest betydande olägenheter för byggnadens planläggning skulle uppstå, apparatrummets utrymningsväg
kunna anordnas i förbindelse med utrymningsväg från biografsalen på villkor:
a) att, där läktare finnes, apparatrummets golv icke förlägges lägre än läktarens golv;
b) att utanför apparatrummet anordnas ett åtminstone flamskyddande beklätt utrymme,
försett med brandhärdiga, självstängande och, från apparatrummet räknat, utåtgående
dörrar; skolande nämnda utrymme förses med rökavlopp med en area om minst 300 kvadratcentimeter, vilket skall leda till det fria på sådant sätt, att fara för elds spridning ej
uppstår; samt
c) att utgång från det under b) omförmälda utrymme leder till ett annat utrymme, som
genom åtminstone brandhärdig vägg och brandhärdig dörr är avskilt från utrymningsväg
från biografsalen; skolande dörren vara självstängande och, från apparatrummet räknat,
utgående.
C) Elektriska anläggningar.
.
22 §.
1. Beträffande elektrisk starkströmsanläggning för belysning, värme och kraft skall iakttagas, att lampor, motorer, värme- eller andra förbrukningsapparater jämte tillbehör och
ledningar så utföras och uppsättas, att de icke medöra fara för antändning. De skola såvitt
möjligt fast anbringas.
2. I apparatrum fast anbragta elektriska anordningar skola befinna sig på avstånd från projektionsapparaten eller vara avskärmade från densamma på sådant sätt eller försedda med sådant
skydd kring ström- och spänningsförande delar, att de icke kunna förorsaka filmens antändning.

3. Utöver vad i 1. och 2. mom. stadgas skola i tillämpliga delar lända till efterrättelse
de allmänna föreskrifter beträffande elektriska anläggningars utförande, som äro eller
varda meddelade.
D) Belysningsanordningar.
23 §.
1. I såväl biografsal som dess utrymningsvägar skall finnas anordnad dels belysning dels
ock reservbelysning.
2. Gård, mot vilken utgång tages, skall jämväl förses med belysningsanordning.
3. Är den allmänna belysningen elektrisk, skall tändning av erforderlig belysning för biografsalens utrymmande kunna äga rum dels från apparatskötarens plats i apparatrummet dels
ock från plats i förrum till biografsalen.
4. För belysning av apparatrum och dess utrymningsväg skola användas elektriska glödlampor.
24 §.
1. Ovanför eller invid varje direkt till det fria eller till utrymningsväg ledande utgång skall
anbringas reservbelysning.
Är reservbelysning, som i första stycket sägs, ej tillräcklig för vägledning vid biografens utrymmande, skall därjämte i biografsalen och dess utrymningsfinnas reservbelysning av sådan
ljusstyrka att, då endast reservbelysning är tänd, tillräcklig belysning för ovannämnda ändamål erhålles. Trappanordning i biografsalen skall vara försedd med reservbelysning.
2. Reservbelysningsanordning skall så utföras, att den ej kan bringas ur funktion
av brand i apparatrummet, och skall vara fullt oberoende av anläggningen för den allmänna
belysningen; dock må, där reservbelysningen är elektrisk och särskilda omständigheter ej annat
föranleda, anläggningen för densamma och anläggningen för den allmänna belysningen kunna
anslutas till samma servisledning, såframt anslutningen sker genom särskilda huvudledningar
inom byggnaden.
Elektriska lampor, hörande till reservbelysningen, skola, där antalet överstiger fyra ordnas i
grupper på sådant sätt, att bredvid varandra anbragta lampor ej anslutas till samma gruppsäkring. Vad sålunda stadgas gäller dock ej belysning av trappanordning, som i 1.mom
andra stycket sägs.
E) Projektionsapparaten.
25 §.
1. Projektionsapparat skall vara försedd med brandkassetter, vilkas munstycken skola hava
dubbla rullpar (släckvalsar) eller annan däremot svarande säkerhetsanordning samt sådan
låsanordning, att munstyckena icke oavsiktligt kunna öppnas. Brandkassetterna skola under
pågående förevisning av filmen vara slutna.
De genom linserna fallande värme- och ljusstrålar skola, när projektionsapparatens maskineri är
stillastående, hämmas av två skärmar av icke antändbart ämne, den ena automatiskt verkande
och den andra manövrerbar för hand.
Ljuskällan i projektionsapparaten skall vara elektrisk.
2. Vad i 1 mom. stadgats utgör ej hinder för användande av annan projektionsapparat än där
sägs, såframt den är av typ, som statens provningsanstalt godkänt, och ej heller för användande i projektionsapparat av annan källa än elektrisk, därest statens provningsanstalt godkänt
anordningen härför.
26 §.

1. Projektionsapparat skall, där ej fall föreligger, varom i 2 mom. förmäles, vara uppställd i apparatrum.
2. Användes projektionsapparat, i vilken film under förevisning kan förbliva stillastående under vissa perioder utan att antändas (skolapparat) och är av den typ, som statens provningsanstalt efter prövning av apparatens brandsäkerhet godkänt, må projektionsapparaten uppställas antingen i ett biografsalen angränsande rum, så beläget, att vid inträffande eldsvåda
utrymningsvägarna från byggnaden ej avstängas, eller i biografsalen, därvid apparat
skall uppställas på största möjliga avstånd från för publiken avsedda platser och gångar
ävensom från dörrar, ledande till utrymningsväg. Apparaten må ej uppställas på mindre
avstånd än 5 meter från i bruk varande eldstad. Omkring apparaten skall genom lämplig
anordning avspärras ett område om minst 1 meter i varje riktning från apparaten, till vilket
endast apparatskötaren, biografens innehavare eller av denne utsedd föreståndare eller vikarie
äger tillträde.
27 §.
1. Annan projektionsapparat än skolapparat, varom i 26 § 2 mom. sägs, må skötas allenast av
den, som därtill innehar gällande tillstånd.
Ansökning om tillstånd göres hos polismyndigheten i den ort, där sökanden är mantalsskriven; och skall därvid uppgift lämnas om sökandens fullständiga namn, yrke och hemvist.
Vid ansökningen skola fogas:
a) intyg om sökandens ålder; samt
b) intyg från person, som av polismyndigheten godkänts att förrätta prövning i förevarande
hänseende, att sökanden är fullt förtrogen med apparatens skötsel ur säkerhetssynpunkt samt
äger nödig kännedom om de för biografföreställning gällande ordningsföreskrifter.
Har sökanden vederbörligen fullgjort vad ovan föreskrivits, har polismyndigheten, såframt
sökanden fyllt 18 år och skäl ej föreligga, på grund sökanden må anses olämplig för
skötsel av projektionsapparat av ifrågavarande slag, att meddela tillstånd.
,
Tillståndet gäller jämväl utom den ort, där det meddelats, men kan av myndighet, som meddelat detsamma, återkallas, när skäl därtill äro.
2. Skolapparat må skötas endast av person, som är fullt förtrogen med.
F) Ordningsföreskrifter.
28 §.
1. För biograf skall finnas föreståndare, vare sig innehavaren eller han därtill utser, så ock, där
så erfordras, vikarie för föreståndaren. Föreståndare eller vikarie må endast den vara, som
fyllt 21 år samt gjort sig känd för pålitlighet och ordentlighet.
2. Det åligger biografens innehavare att hos polismyndigheten i orten anmäla vem som är föreståndare och vikarie, där sådan finnes, samt dessas adresser.
Finner polismyndigheten föreståndaren eller vikarien icke vara lämplig för uppdraget, åligger
det biografens innehavare att efter anmodan av polismyndigheten utse annan person.
29 §.
Ovanför eller invid varje direkt till det fria eller till utrymningsväg ledande utgång så
ock, där så erfordras, över dörr i utrymningsväg skall ordet Utgång på lämpligt och
tydligt sätt anbringas. Dylik beteckning skall jämväl anbringas i närheten av reservbelysning i utrymningsväg.

30 §.
1. Draperi eller förhänge må ej anordnas i utrymningsväg, vilken ej heller i
övrigt må belamras med föremål eller anordning, som hindrar utrymning.
2. Kantregel, där sådan må förekomma, skall vara frånskjuten under tid, då publik vistas i
biografen.
31 §.
1. Sittplats må ej anordnas i biografsalens gångar. Ståplats må ej upplåtas.
2. Vid tillfälligt anordnande av bänkar eller stolar skall iakttagas vad i 17 § 1. mom.,
a) och 2 mom. stadgas, varjämte skola lända till efterrättelse de särskilda föreskrifter
om bänkars eller stolars sammankopplande eller fästande i golvet, som polismyndigheten i orten kan finna anledning meddela. I sådant ärende skall å plats, där brandstadgan
gäller, brandchefen avgiva yttrande.
32 §.
1.Till belysning må ej användas eldfarlig olja av första klass eller sprit.
För reservbelysning må användas endast elektriska glödlampor, lyktor med stearinljus
eller rovoljelampor.
2. Reservbelysning skall vara tänd under tid, då publik finnes i biografsalen eller dess
utrymningsvägar. Ovanför eller invid utgång, varom i 24 § 1 mom. första stycket förmäles, skall anbringas antingen med rött sken lysande lampa, hörande till reservbelysningen, eller en med reservbelysningen upplyst genomskinlig glasskylt, varå ordet Utgång på lämpligt och tydligt sätt anbringas.
3. Tillfälligt anordnad belysning i biograf må ej förekomma, med mindre polismyndigheten
i orten därtill lämnat tillstånd; ej heller må utan sådant tillstånd i biografen uppsättas
tyg, papper eller annat lättantändligt ämne invid belysningsarmatur eller elektriska anordningar. Å plats, där brandstadgan skall brandchefen höras, innan tillstånd lämnas.
4.För rörliga ledningar till elektrisk belysning skall användas slangledning av gummi,
och må ledningarna ej göras längre än som oundgängligen erfordras. I apparatrum förekommande handlampor skola vara försedda med skyddsglas och skyddskorg. Hisspendellampa skall, där den tillika användes handlampa, vara försedd med handlampsarmatur.
33 §.
1.Inom biograf må förefinnas i fall, som i 21 § eller 26 § 2 mom. sägs, högst 15 kilogram film och i fall, som i 20 § 3 mom. avses, högst den myckenhet, som erfordras för
en föreställning, samt i övriga fall högst 45 kilogram.
Filmen skall, där ej fall föreligger, varom i 26 § 2 mom. förmäles, förvaras i apparatrummet. Den film, som ej är insatt i projektionsapparaten och ej heller undergår omspolning, skall förvaras inlagd i låda av ek eller mot elds inverkan likvärdigt material.
Lådan skall vara anordnad med fack för varje filmrulle och varje fack för sig försett
med tättslutande och självstängande lock.
2. Radiatorer och element för uppvärmning ävensom till desamma ledande rör skola så skyddas, att film ej kan läggas på eller invid desamma.

34 §.
I fråga om föreställning med skolapparat, varom i 26 § 2 mom. förmäles, skall utäver
vad eljest i denna förordning finnes stadgat särskilt iakttagas:
a) att i biografsalen ej må finnas mera film än som är insatt i apparaten; skolande övrig film
förvaras i ett från biografsalen och dess utrymningsväg avskilt rum;
b) att omspolning av film ej må försiggå i biografsalen, innan publiken utrymt densamma;
c) att elektriskt förkopplingsmotstånd skall vara så anbragt, att film eller andra brännbara
ämnen icke kunna antändas därav;
d) att anordningar vidtagas, som i övrigt hindra film att komma i närheten av de till apparaten hörande elektriska anordningarna eller annat, som kan förorsaka filmens antändning;
e) att tobaksrökning eller användandet av tändstickor eller eld i annan form ej må förekomma
i biografsalen eller, därest apparaten är uppställd i det i 26 § 2 mom. omförmälda rum, i
detta; skolande anslag härom uppsättas på plats i biografsalen och sagda rum; samt
f) att i omedelbar närhet av apparaten finnes minst en med vatten ständigt fylld pytsspruta
eller hink av erforderlig storlek eller kemisk eldsläckningsapparat av typ, som statens
provningsanstalt godkänt för ändamålet.
35 §.
1. Inom apparatrum och dess utrymningsväg vare tobaksrökning och användandet av tändstickor eller eld i annan form förbjudna, varom anslag skola på lätt i ögonen fallande sätt uppsättas på lämpliga ställen i eller invid apparatrummet.
2. Pytssprutor eller hinkar, ständigt fyllda med vatten, eller kemiska släckningsapparater av
typ, som statens provningsanstalt godkänt för ändamålet, skola till erforderligt antal placeras på lämpliga platser i eller utanför apparatrummet; skolande sådan plats utmärkas med
ordet Brandredskap.
3. Såframt brandkår finnes, skall anslag om närmaste brandskåp eller annat sätt för brandkårs tillkallande uppsättas på lämplig plats i eller invid apparatrummet.
3 Kap
Om icke offentlig filmförevisning.
36 §.
1. Lokal, vilken ej blivit godkänd såsom biograf, må ej heller användas eller upplåtas för
icke offentlig förevisning av biografbilder med begagnande v film, som i 1 § avses, med
mindre den blivit därtill godkänd av polismyndigheten i orten.
2. Sådant godkännande må icke lämnas, såvida ej efter av polismyndigheten föranstaltad
besiktning av lokalen, vid vilken besiktning å plats, där brandstadgan gäller, brandchefen
skall vara företrädd, lokalen befinnes motsvara de i detta kapitel angivna fordringar.
Godkännes lokalen, har polismyndigheten att meddela föreskrifter i särskilt följande avseenden:
a) platsen för projektionsapparatens uppställande;
b) sittplatsers anordnande, därvid med skälig hänsyn till befintlig inredning föreskrifterna i
17 § 1 mom. a) och 2 mom. skola tjäna till vägledning; samt
c) öppethållande under föreställning av skjutdörr, som leder till eller finnes i utrymningsväg
från lokalen, varvid skall iakttagas att dörren under föreställning skall vara så fasthållen i
öppet läge att den icke kan tillstängas.
3. Lokal inom undervisningsanstalt må godkännas tillsvidare och annan för en tid av högst
ett år.

Den, för vilken bevis om godkännande utfärdas, skall vara ansvarig för att vid föreställning
härför gällande föreskrifter iakttagas.
4. Vad i detta kap. stadgas gäller ej filmförevisning i enskilt hem.
37 §.
Lokal, som i 36 § 1 mom. avses, må ej vara så belägen inom byggnaden, att vid inträffande
eldsvåda räddningsmöjligheterna för dem, som vistas i byggnadens övriga delar, avstängas.
Lokalen skall hava minst två utgångar, dock må klassrum i skola, även om det är försett med
endast en utgång, kunna användas för filmförevisning, därest projektionsapparaten utgöres av
skolapparat, som i 26 § 2 mom. sägs.
38 §.
1, Projektionsapparaten skall vara av beskaffenhet som i 25 § eller 26 § mom. sägs.
Brandkassetter skola under pågående förevisning av filmen vara slutna.
2. Projektionsapparaten skall, där fall ej föreligger, varom i 39 § förmäles, uppställas på sätt i
26 § 2 mom. är stadgat om skolapparats uppställande; och äge vad där stadgas om avspärrat
område motsvarande tillämpning.
Därjämte skall iakttagas:
a) att vid förevisning, som i detta kap. avses, ej må förekomma större mycket film än 15
kilogram, därav i själva förevisningslokalen ej må finnas mer film än som är insatt i
projektionsapparaten; skolande övrig film förvaras i ett från förevisningslokalen och
dess utrymningsväg avskilt rum;
b) att omskolning av film ej må försiggå i lokalen, innan publiken utrymt
c) att elektriskt förkopplingsmotstånd skall vara så anbragt, att film eller brännbara ämnen icke kunna avtändas därav;
d) att apparatskötaren ej må lämna det avspärrade området utan att apparaten satts ur drift;
e) att inom det avspärrade området tobaksrökning och användandet av tändstickor eller eld i annan form ej må förekomma; samt;
f) att i omedelbar närhet av apparaten finnes minst en med vatten ständigt fylld pytsspruta eller
hink av erforderlig storlek eller kemisk eldsläckningsapparat av typ, som statens provningsanstalt godkänt för ändamålet.
3. Angående behörighet att sköta projektionsapparaten äge vad i 27 § stadgas motsvarande tillämpning.
39 §.
Användes vid förevisning av biografbilder inom undervisningsanstalt annan projektionsapparat
än skolapparat, varom i 26 § 2 mom. förmäles, skall apparaten vara uppställd i apparatrum.
Angående sådant rum och dess utrymningsväg skall vad i 18-21 5§ är stadgat äga motsvarande tillämpning.
4 KAP.
Ansvarsbestämmelser m. m.
40 §.
1.Använder eller upplåter någon för förevisning av biografbilder lokal, som icke blivit av vederbörande myndighet för sådant ändamål godkänd, eller vidtager någon utan vederbörligt tillstånd sådan förändring av godkänd lokal, som kan inverka på dess användning för filmförevisning, och använder eller upplåter han därefter lokalen för sådan förevisning, straffes med dagsböter dock en under fem.

2. Överträdes de i 22-24 §§ meddelade föreskrifter beträffande sådana delar av däri omförmälda anläggningar eller anordningar, som icke äro att hänföra till fastigheten, straffes biografens innehavare med dagsböter, dock ej under fem.
41 §.
1. Användes projektionsapparat, som ej är så beskaffad, som i 25 § eller 26 § 2 mom. stadgas,
eller iakttagas icke de i 26 § meddelade föreskrift angående apparatens uppställning eller de i
27 § meddelade föreskrifter angående behörighet för apparatskötaren, straffes biografens
innehavare eller den som enligt 36 § 3 mom., är ansvarig för förevisningen, med böter från och
med fem till och med trehundra kronor.
2. Till enahanda straff vare den förfallen, som bryter mot vad i 28 – 35 §§ är föreskrivet eller
mot särskild föreskrift, som av vederbörande myndighet på grund av samma bestämmelser
må hava meddelats, eller mot vad i 38 eller 39 § är stadgat eller mot föreskrift, som av vederbörande myndighet på grund av 36 § må hava meddelats.
42 §.
Den, som under tid, då han är ställd under tilltal för förseelse mot denna förordning, fortsätter samma förseelse, skall, när han varder därtill lagligen förvunnen, för varje gång
stämning delgivits fällas till särskilt ansvar.
Där efter allmän lag följer ansvar å förseelse, som eljest skolat falla under denna förordnings
ansvarsbestämmelser, äga samma bestämmelser ej tillämpning.
43 §.
Åtal för överträdelse av föreskrifterna i denna förordning anhängiggöres vid allmän domstol
och utföres av allmän åklagare.
44 §.
Böter, som enligt denna förordning ådömas, tillfalla kronan.
Saknas tillgång till böternas fulla gäldande, skola de förvandlas enligt allmän strafflag.
-----1. Denna förordning skall träda i kraft den 1 januari 1933, dock med de avvikelser, som
föranledas av stadgandena i 2-10 mom. här nedan.
2. Bestämmelserna i 5 §, 25 §, 26 § mom., 27 § samt 38 § 1 och 3 mom. skola träda i tillämpning
ett år och bestämmelserna i 39 § två år efter förordningens ikraftträdande.
3. Beträffande de vid förordningens ikraftträdande redan befintliga biografer skall vad i 4 §
stadgas ej äga tillämpning samt vad i 6-24 §§ stadgas lända till efterrättelse, i den mån
föreskrifterna i 4-8 mom., här nedan ej till annat föranleda.
4. Det åligger ägare av biograf, som i 3 mom. avses, såframt han efter förordningens
ikraftträdande fortfarande vill använda eller upplåta lokalen för förevisning av biografbilder,
att härom skriftligen göra anmälan sist inom tre månader efter förordningens ikraftträdande, å
ort, där byggnadsnämnd eller annan myndighet, som enligt gällande byggnadsstadga äger
pröva ansökan om byggnadslov, finnes, hos denna myndighet och å annan ort hos länsstyrelsen.
5. Sedan anmälan, som i 4 mom. avses, inkommit till myndighet, som där omförmäles, har denna
att låta verkställa besiktning av biografen. Ägaren skall beredas tillfälle att själv eller genom ombud närvara vid besiktningen. Därvid skola jämväl polismyndigheten i orten och
å plats, där brandstadgan gäller, brandchefen vara företrädda även i det fall, att uppdraget att
verkställa besiktningen ej givits åt sådan myndighet.

6. Befinnes vid besiktning, varom i 5 mom. förmälas, biografen vara i full överensstämmelse med
föreskrifterna i denna förordning, lämnas av den myndighet, som mottagit anmälan, godkännande
av biografen för förevisning av biografbilder.
7. Befinnes vid besiktning, som nyss sagts, biografen ej vara i full överensstämmelse med
föreskrifterna i denna förordning, skall förslag till avhjälpande av de vid besiktningen anmärkta brister underställas myndighet, som i 4 mom. avses. Vid prövning av detta förslag
skall iakttagas:
a) att de i 6 § omförmälda kanaler må kunna utföras såsom plåtrör, omslutna av en mot yttre
åverkan skyddande trumma;
b) att från bestämmelserna i 7, 8 och 10 §§, 11 § 2 mom., 12 § 1 och 2 mom. samt 3 mom. i
första stycket ävensom 13 § 2 mom. må kunna medgivas den eftergift, som i varje särskilt fall
kan vara befogad och som ej innebär påtaglig fara för människoliv; dock att vid eftergift från
bestämmelserna i 10 § 2 mom. det ej må tillåtas mindre än två utgångar från läktare för mer
än 150 personer och att mindre bredd av utgång, som avses i 12 § 2 mom., ej må tillåtas än
1.2 meter;
c) att från föreskrifterna i 14 § må kunna göras undantag för huvudingång och därmed förbundet kapprum eller förrum, såframt reservutgångarna äro tillräckligt stora och direkt eller
genom enbart ett vindfång leda till det fria samt förhållandena i övrigt äro gynnsamma;
d) att från bestämmelserna i 15 § 1 mom. andra stycket och 3 mom. må kunna medgivas den
eftergift, som i varje särskilt fall kan vara befogad och som ej innebär påtaglig fara för människoliv, samt att den i 15 § 2 inom. andra stycket meddelade föreskrift om flamskyddande beklädnad på trappas undersida må kunna eftergivas beträffande trappa, till vars begagnande
högst 75 personer äro hänvisade;
e) att från bestämmelserna i 16 § 2 mom. i fråga om förbud mot kantregel, 17 § 1 mom.
punkten e) samt 2 och 3 mom. ävensom 19 § 1 mom. må kunna medgivas den eftergift, som i
varje särskilt fall kan vara befogad och som ej innebär påtaglig fara för människoliv; dock att
mindre bredd av gång, som i 17 § 1 mom., avses, ej må tillåtas än 0,8 meter samt att ett
ensamt liggande trappsteg ej må förekomma;
f) att beträffande biograf för högst 450 personer må i stadgandena i 20 § 1 mom. första och
andra styckena undantagsvis medgivas den lindring, att apparatrummets tak, väggar och golv
få vara brandhärdiga och att apparatrummets underbyggnad ej behöver vara brandsäker, därest den ändock är av betryggande hållfasthet och utförd i brandhärdig konstruktion;
g) att beträffande biografer för högst 450 personer må, där synnerliga svårigheter föreligger
för framdragande av särskild utrymningsväg från apparatrummet skulle möta, i föreskrifterna
i 20 § 1 mom. tredje stycket kunna medgivas den lindring, att utrymningsväg från apparatrummet får utmynna i utrymningsväg från biografsalen eller annat utrymme inom byggnaden;
skolande för sådant fall vad i 21 § punkterna b) och c) stadgas vinna tillämpning; h) att utrymningsväg från apparatrum, som i 20 § 2 mom. avses, må kunna utmynna i utrymningsväg
från biografsalen eller annat utrymme inom byggnaden; skolande för sådant fall vad i 21 §
punkterna b) och e) stadgas vinna tillämpning;
i) att utrymningsväg, som i 20 § 3 mom. andra stycket avses, må kunna utmynna i utrymningsväg från biografsalen; skolande för sådant fall vad i 21 § punkterna b) och e) är stadgat
vinna tillämpning; samt
j) att beträffande biograf, som i 20 § avses, de från apparatrummet ledande kanaler må kunna
utföras på sätt under a) här ovan medgivits beträffande kanaler från källare, under förutsättning att de icke ligga närmare trävirke än centimeter.
8. I beslut, som myndighet enligt 7 mom. första punkten har att meddela, skall tillika föreläggas viss tid för avhjälpande av där omförmälda brister, vid påföljd att biografen eljest
icke vidare må för sitt ändamål användas eller upplåtas. Är fråga om apparatrum och
dess utrymningsväg eller om elektriska anläggningar och belysningsanordningar, må tiden

ej sättas längre än två år från förordningens ikraftträdande. I andra fall må där fråga är
om arbete av mera betydande omfattning, tiden ej sättas kortare än tre år efter förordningens ikraftträdande. Sedan arbetena blivit utförda, skall besiktning av biografen skyndsamt företagas. Angående besiktning så ock om biografens godkännande och tagande i
bruk skall vad i 3 § 4 mom. stadgas äga motsvarande tillämpning.
9. Befinnes vid besiktning, varom i 5 mom. förmäles, biografen vara av sådan beskaffenhet, att förevisning i densamma kan medföra uppenbar fara för människoliv, äger länsstyrelsen förbjuda användandet av biografen eller viss del av densamma, intill dess nödiga
åtgärder vidtagits. Har besiktning ägt rum på föranstaltande av byggnadsnämnd eller
motsvarande myndighet, åligger det denna att, därest lokalen utrönes vara av beskaffenhet som nyss sagts, därom ofördröjligen göra anmälan till länsstyrelsen.
10. Vad i 4-9 mom. stadgats skall i tillämpliga delar lända till efterrättelse jämväl i
fråga om biograf, som vid förordningens ikraftträdande var under uppförande eller
inredande eller som, där byggnadslov före nämnda tid beviljats, senare påbörjats.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso hava Vi
detta med egen hand underskrivet och med Vårt kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 3 juni 1932
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