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Statens, o f f ent l iga u t r e d n i n g a r 1930 
K r o n o l o g i s k f ö r t e c k n i n g 

1. Jordbruksu t redn ingens betänkanden. 1. Betänkande 
angående åtgärder för vete- och rågmarknadens 
stödjande. Beckman. 76 s. J o . 

2. Jo rdbruksu t redn ingens betänkanden. 2. Betänkande 
angående jordbrukets kreditförhållanden. Beckman, 
viij, 179 s. J o . 

3. Skydd för ä ldre kulturföremål. Idun. 191 s. H. 
4. Jordbruksut redningens betänkanden. 3. Betänkande 

angående vissa åtgärder för mejer ihanter ingens och 
smörexportens befrämjande. Beckman, viij, 129 s. 
11 pl. J o . 

5. Förslag till vissa ändr ingar i vallagen för skyddande 
av part ibeteckningar. Norstedt. (4), 38 s. J u . 

6. Gränsen för Sveriges terr i torialvatten. Av Torsten 
Gihl. Norstedt. 312 s. U. 

7. Betänkande med förslag till lotsförordning samt 
andra författningar och föreskrifter rörande lots-
verket . Marcus, xvj, 365 s. H. 

8. Domänverkets omfattning, uppgifter och organisa
t ion. Tiden. 333 s. 1 karta. F l . 

9. Betänkande med förslag angående ordnande av den 
lägre lantbruksundervisningen. Marcus. 727 s. J o . 

10. Utredning och förslag beträffande å tgärder för ökad 
användn ing av svenska l an tb ruksproduk te r vid all
m ä n n a inrä t tn ingar m. m. Marcus. 21 s., 3 tab. J o . 

11. Utkast till lagbestämmelser om befraktning. Nor
stedt . 154 s. J u . 

12. Utredning rörande Sveriges försvarspolitiska läge 
samt behov av försvarskrafter. Beckman, vij, 325 s. 
F ö . 

13. Utredning angående kommunalförval tn ingens ord
nande i s täderna efter processreformens genom
förande. Marcus. 250 s. S. 

14. Utredning och förslag rörande prakt i ska bi ldnings
linjer på realskolans åldersstadium. Norstedt. 327 
s. E . 

15. 1928 års pensionsförsäkringskommitté och organisa
t ionssakkunniga. Statistiska undersökningar samt 
kostnadsberäkningar . Norstedt. 402 s. S. 

16. Betänkanden med förslag angående skärpta kon
trollföreskrifter rörande landsfiskalers ocli med dem 
jämstalkla befattningshavares medelsförvaltning 
m. m. Beckman. 199 s. S. 

17. 1928 års lönekonmiit té . Betänkande med förslag till j 
a l lmänt avlöningsreglemente för ordinar ie tjänste- \ 
män t i l lhörande den civila statsförvaltningen. Nor- I 
stedt. 316 s. F i . 

18. Distr iktsveterinärlönesakkunnigas u t redning och | 
förslag beträffande ordnandet av distr iktsveterinä
rernas anställnings- och avlöningsförhållanden. Mar
cus. I l l s. J o . 

19. Utredning angående beredande av större möjl ighet 
för skoldistr ikt at t vid minskning av antalet barn 
indraga skolor och skolavdelningar. Hseggström. (2), 

20 

:>:; 

21 

E. 
1928 års lönekommit té . Betänkande med förslag till 
lönereglering för befattningshavare vid undervis
ningsväsendet. Norstedt, vij, 371 s. F i . 

21. Betänkande angående granskning av för vissa sjuk
hus gällande särbestämmelser. Norstedt. 97 s. S. 

22. Medicinalstyrelsens u t lå tande och förslag till epi-
zootilag och epizootiförordning. Norstedt. 58 s. J o . 
Betänkande med förslag till yt ter l igare å tgärder för 
bekämpande av tuberkulos hos nötkrea tur . Beck
man. 124 s. J o . 
Brot t emot myndighet m. m. Förberedande utkast 
till strafflag. Speciella delen. 9. AvJ . C. W. Thyrén. 
Lund, Berling. 217 s. J u . 

25. Förslag till lag om upplagshus med rät t att utfärda 
upplagsbevis m. m. Norstedt. 206 s. J u . 

26. Förslag till förordning angående film. Marcus. 35 s. K. 

Antti. Om särskild t ryckort ej angives, är t ryckorten Stockholm. Bokstäverna med fetstil utgöra begynnelse
boks täverna till det departement , under vilket u t redningen avgivits, t. ex. E . = ecklesiast ikdepartementet , J o . 
— jordbruksdepar temente t . Enligt kungörelsen den 3 febr. 1922 ang. statens offentliga u t redningars y t t r e an
ordn ing (nr 98) utgivas u t redningarna i omslag med enhet l ig färg för varje departement . 
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Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Kommunikationsdepartementet. 

Genom beslut den 4 apri l 1930 har Kungl. Maj:t uppdragit åt under
tecknad at t enligt de närmare anvisningar, som av chefen för kom
munikationsdepartementet meddelades, i samarbete med sprängämnesin
spektören och representant för statens provningsanstalt, som av anstal
ten utsåges, bi t räda med beredning inom departementet av frågan an
gående brandskydds- och andra erforderliga säkerhetsföreskrifter beträf
fande förvaring och användning av film och l ikartade ämnen. 

Vidare har Kungl. Maj:t genom beslut den 6 juni 1930 uppdragi t åt 
undertecknad att såsom sakkunnig inom departementet b i t räda jämväl 
med utredning i fråga om åtgärder i syfte at t förebygga eldsolyckor vid 
biografföreställningar, varvid samarbete i erforderlig mån skulle äga 
rum dels med vederbörande statliga myndigheter dels ock med enskilda 
sammanslutningar, vilka företrädde brandskyddsintresset. 

Vid uppdragens fullgörande har frågan om förvaring och användning 
av film i samband med biografföreställningar ansetts lämpligen böra 
upptagas tillsammans med det i det senare uppdraget innefattade spörs
målet; och hava föreskrifter härom upptagits i ett under utrednings
arbetet upprät ta t förslag till förordning angående biografer. 

Med angivna begränsning har numera det första uppdraget slutförts. 
Vid uppdragets fullgörande har jag samarbetat med sprängämnesinspek
tören civilingenjören Gottfr. von Feilitzen och avdelningschefen, civil
ingenjören E. Schlyter, av statens provningsanstalt utsedd till dess re
presentant. Vidare har jag enligt departementschefens anvisningar sam-
rå t t med brandchefen i Stockholm A. Svinhufvud och med vice brandche
fen i samma stad C. Gyllenhammar, varjämte civilingenjören Wilh. Grill 
vid Svensk Fi lmindustr i beträffande vissa frågor ställt sin sakkunskap 
till förfogande. 
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Ett i anledning av det första uppdraget upprä t ta t förslag till förord
ning angående film jämte en kortfat tad motivering till detsamma över
lämnas härmed. För en särskild mening, som ut ta la ts av civilingenjören 
Schlyter, lämnas redogörelse efter motiveringen. 

Förslaget till förordning angående biografer, vilket i en del punkter 
med hänsyn till under utredningen uppkomna spörsmål kräver yt terl i
gare bearbetning, kommer att senare avlämnas. 

Stockholm den 18 oktober 1930. 

S. DAHLQVIST. 
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Förslag 
till 

Kungl. Maj:ts förordning angående film. 

1 kap. 

Om förordningens t i l lämpl ighetsområde m. m. 

1 §. 

1. Med film förstås i denna förordning lät tantändligt ämne, som inne
håller nitrocellulosa jämte kamfer eller annat lösningsmedel och som an
vändes antingen till upptagning och förevisning av biograf bilder (bio
graffilm) eller till röntgenfotografering (röntgenfilm). 

2. Under biograffilm inbegripes jämväl så kallat avfall därav (film-
avfall) i den mån för sådant särskilda föreskrifter här nedan ej finnas 
meddelade. 

3. Uppstår fråga, huruvida viss vara är a t t hänföra under förord
ningens föreskrifter, tillkommer det kommerskollegium att, efter spräng
ämnesinspektionens hörande, härom meddela föreskrift. 

4. Där i denna förordning byggnadsdel angives skola vara brandsäker 
avses därmed at t den är utförd av brandsäkert material eller på brand-
säkert sätt skyddad och att den för varje särskilt fall är av betryggande 
hållfasthet och vilar på brandsäker underbyggnad. Såsom brandsäkra 
material äro at t anse, bland andra, murtegel (av bränd lera), plattor av 
bränt tegel, kalksandsten, gasbetong, cementbruk och betong med till
räcklig cementhalt. 

E n brandhärdig byggnadsdel skall vara utförd av åtminstone brand-
härdigt material eller skyddad av sådant material av tillräcklig tjock
lek eller av andra material i lämplig kombination. En brandhärdig 
byggnadsdel skall vara av betryggande hållfasthet och vila på åtminstone 
brandhärdig underbyggnad. Såsom brandhärdiga material äro att anse, 
bland andra, asbestcement, gips och putsbruk. 

Dörr, som i förordningen angives såsom brandtrygg, skall vara själv-
stängande och tät ts lutande i fals samt försedd med låsningsanordning. 
Den skall hava åtminstone sådan motståndskraft mot elds inverkan, som 
finnes hos en 35 millimeter tjock t rädörr , vilken på sidor och kanter är klädd 
med asbestpapp och därutanpå med falsade eller svetsade järnplå tar av 
1 millimeters tjocklek, fastade med genomgående nitar eller bul tar med 
mutter . Sådan dörr skall vara upphängd i en på samma sätt skyddad 
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karm och dörrens beslag (gångjärn, låsningsanordningar) skola vara 
fastade på enahanda sätt som järnplåtarna. 

Med sluss förstås i förordningen ett åtminstone brandhärdigt inklätt 
utrymme, beläget i utrymningsväg och avsett at t hindra elds och röks 
framträngande. Sluss skall hava en golvyta av minst OM kvadra tmeter 
och vara försedd med brandtrygga dörrar, som skola vara utåtgående 
från slussen räknat . 

I övrigt tillkommer det statens provningsanstalt att meddela de be
stämmelser, som kunna erfordras angående brandteknisk klassindelning 
och dylikt. 

2 kap. 

Om innehav, förvaring och handhavande. 

I) B i o g r a f f i l m . 

Allmänna bestämmelser. 

2 §. 

För innehav av biograffilm erfordras, där myckenheten överstiger 30 
kilogram (upplag), tillstånd på sätt i 15 och 22 §§ närmare stadgas. 

Är fråga om innehav av en myckenhet överstigande 10 men ej 30 kilo
gram (förråd), skall anmälan därom göras hos polismyndigheten i den 
ort, där biograffilmen är avsedd att innehavas. I anmälan skola upp
givas stället för innehavet och myckenheten, som är avsedd a t t inne
havas, ävensom tiden för innehavet. 

För innehav av en myckenhet ej överstigande 10 kilogram (enskilt inne
hav) erfordras ej tillstånd eller anmälan. 

Angående innehav, förvaring och handhavande av biograffilm i sam
band med annan förevisning av biografbilder än som avses i 31 § gäller 
vad därom är särskilt stadgat. 

3 §. 

Upplag skall på sätt nedan under särskilda bestämmelser närmare stad
gas förvaras i lagerhus, som utgöres av fristående, för ändamålet avsedd 
byggnad, eller i lagerrum inom byggnad, som är avsedd jämväl för an
nat ändamål. 

Överstiger myckenheten biograffilm 3 000 kilogram, skall den, där ej 
annat föranledes av stadgandet i tredje stycket, förvaras i lagerhus. Så
dant må kunna inrät tas för inrymmande på en gång av högst 30 000 kilo
gram biograffilm, fördelade i särskilda lagerlokaler (lagerrum). Varje 
lagerrum må inrymma högst 1500 kilogram biograffilm. 

I lagerrum, anordnade inom byggnad som är avsedd jämväl för anna t 
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ändamål, må på sät t nedan under särskilda bestämmelser närmare stad
gas förvaras, där lagerrummen äro belägna inom byggnadens vind eller 
översta våning, sammanlagt högst 3 000 kilogram och under förutsätt
ning, varom i 20 § 2 mom. förmäles, högst 6 000 kilogram biograffilm, i 
vartdera fallet dock högst 1500 kilogram i varje lagerrum, och, där lager
rummen äro belägna annorstädes än inom vind eller översta våningen, 
sammanlagt högst 150 kilogram. 

Förråd skall, där förvaringen ej anordnas i enlighet med de för lager
hus eller lagerrum meddelade föreskrifter, förvaras i skåp av ek eller 
annat hår t träslag med en tjocklek av minst 25 millimeter eller därmed 
likvärdigt material . Skåpet skall hållas låst, då biograffilm ej inlägges 
eller uttages. 

4 §. 

Uppvärmning av lokal, där biograffilm förvaras eller handhaves, må 
försiggå endast medelst värmeanordning för varmvat ten eller elektriska 
radiatorer av typ, som elektriska inspektionen godkänt. För uppvärm
ningen erforderliga radiatorer och element ävensom till desamma ledande 
rör skola skyddas, så at t biograffilm icke kan läggas på eller invid de
samma, och skola för elektriska radiatorer erforderliga ledningar an
ordnas på sätt i 5 § stadgas om ledningar för elektrisk belysning. 

5 § . 

I lokal, där biograffilm förvaras eller handhaves, skall, såframt arti
ficiell belysning förekommer, denna utgöras av elektriska glödlampor. 
Dessa skola vara försedda med tättslutande skyddskupor. 

Lampor, motorer och värmeapparater med tillhörande ledningar skola 
såvitt möjligt vara fast anbragta. Rörliga anordningar skola vara så 
utförda, a t t de erbjuda nödig säkerhet. 

Strömbrytare, smältsäkringar, motstånd och andra elektriska apparater 
skola placeras utanför lokalen eller så utföras och anbringas att de icke 
kunna föranleda antändning av biograffilm. Motor bör va r a kapslad. 
Öppen motor må dock användas, om denna antingen saknar släpringar 
(kortsluten induktionsmotor) eller har kapslade sådana. 

I lagerrum skola de elektriska ledningarna vara fast förlagda och an
tingen indragna i rör eller utförda såsom armerade gummiblyledningar. 
Ligga rören u tanpå väggen skola pansarrör användas. Anordnas ledning-
direkt från kall till uppvärmd lokal skola genomföringsrören väl tä tas till 
förhindrande av at t fuktighet intränger i rören, och må i dem endast 
dragas blymantlade ledningar. 

I övrigt lände i t i l lämpliga delar till efterrättelse de al lmänna före
skrifter beträffande elektriska anläggningars utförande, som äro eller 
varda meddelade. 
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6 §. 
Ventilationsanordningar i lokal, där biograffilm förvaras eller hand

haves, må ej stå i förbindelse med kanaler eller andra utrymmen inom 
byggnaden. 

7 §. 

Till förhindrande av att biograffilm utsattes för påverkan av solljus 
eller annan värmekälla skola i lokal, där biograffilm förvaras eller hand
haves, lämpliga anordningar vidtagas. 

Ovanför element, som i 4 § avses, eller på närmare avstånd än 25 
centimeter Add sidan av sådant må ej anbringas hylla för uppläggande 
av biograffilm. 

8 §. 

Pytssprutor eller lunkar, ständigt fyllda med vatten, eller, där dylika 
eldsläckningsapparater kunna utsättas för köld, andra av statens prov
ningsanstalt för ändamålet godkända eldsläckningsapparater skola till 
erforderligt antal placeras på lämpliga platser i eller utanför lokal, där 
biograffilm förvaras eller handhaves; skolande platsen utmärkas med 
ordet »Brandredskap». 

Så framt brandkår finnes, skall anslag om närmaste brandskåp eller an
nat sätt för brandkårs tillkallande uppsättas på lämplig plats i eller 
invid lokal, varom i första stycket förmäles. 

9 §. 

Inom lokai, där biograffilm förvaras eller handhaves, skall till före
kommande av eldfara iakttagas nödig försiktighet. 

Tobaksrökning, användandet av tändstickor eller eld i annan form 
vare där förbjudna. Förbud, som nu sagts, skall på lätt i ögonen fal
lande sätt anslås på yttersidan av dörren och andra lämpliga ställen i 
eller invid lokalen. 

10 §. 

Biograffilm skall under förvaring vara inlagd i askar av trä eller tjock 
papp. Vad sålunda stadgats äger dock ej tillämpning å icke exponerad 
biograffilm. 

11 §• 
I lokal, där upplag av biograffilm förvaras, må ej förefinnas andra 

varor än biograffilm och därför erforderligt emballage. 
I lokal, där biograffilm handhaves, må ej förefinnas andra brännbara 

ämnen än som oundgängligen erfordras för verksamheten därstädes. 
Utrymnings vä gar från lokaler, där biograffilm förvaras eller hand

haves, skola hållas lätt tillgängliga och fria från brännbara eller belam
rande föremål. 
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12 §. 

Vad i 4 §, 6—8 §§, 9 § andra stycket samt 10 och 11 §§ stadgats äger 
ej t i l lämpning å enskilt innehav eller med undantag av 11 § andra styc
ket å fabrikslokal, där filmavfall undergår bearbetning. E j heller äga 
bestämmelserna i 5 § t i l lämpning å enskilt innehav eller fabrikslokal, som 
nyss sagts, där ej annat föranledes av de i 5 § sista stycket omförmälda 
allmänna föreskrifter. 

Särskilda bestämmelser. 

A) F ö r v a r i n g s 1 o k a 1 e r. 

a) Lagerhus. 

13 & 

Lagerhus må ej anläggas å ställe, där det kan medföra särskild fara 
för omgivningen. 

Lagerhus skall vara beläget på minst 25 meters avstånd från annan 
byggnad ävensom från järnväg, som är upplåten till allmän trafik. 

F r å n de i andra stycket meddelade föreskrifter äger länsstyrelsen, efter 
sprängämnesinspektionens hörande, medgiva vindantag. 

14 %. 

1. Lagerhus skall uppföras brandsäkert till ytter- och innerväggar, 
bärande konstruktioner och mellanbottnar. Ytter taket skall vara täckt 
med ämne, som icke är lät tantändligt . Yt terdörrar skola vara utåt-
gående. 

Den del av byggnaden, där eldstad anordnas, skall medelst hel brand
mur skiljas från övriga delar av byggnaden. 

Lagerhus skall, där förhållandena det påkalla, anordnas med två av 
varandra oberoende ut rymningsvägar . 

I lagerhus må ej inredas boningsrum. 
Anordnas lagerhus i flera våningar skola lagerrummen förläggas till 

lagerhusets vind eller översta våning. 
Lagerhus skall i samtliga u t rymmen vara försett med automatisk 

sprinkleranläggning för begjutning med vat ten enligt av statens prov
ningsanstalt meddelade föreskrifter. Varje lagerrum skall förses med 
minst 2 sprinklerhuvuden. 

2. I fråga om inredande av de särskilda lagerlokalerna (lagerrummen) 
inom lagerhuset iakt tages: 

a) a t t lagerrums väggar, tak, golv och sprängventil , som i b) avses, 
skola vara brandsäkra med motståndsförmåga mot inre övertryck av 
1000 kilogram per varje kvadratmeter , beräknat med fyrfaldig säkerhet; 
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b) at t lagerrum förses med en såsom sprängventil avsedd, genom ytter
taket uppdragen t rumma med en genomskärningsarea av minst 0-3 kva
dratmeter, skolande t rumman, som upptill snett avskäres, vara täckt med 
galvaniserad plåt eller eldhärdigt glas, som fästes med ki t t ; 

c) a t t t rumman förses med två rost (gnistgaller) av pla t t järn av 5 mil
limeters tjocklek och 50 millimeters bredd, vilka anbringas på ett avstånd 
av minst 2 meter från varandra och så at t lamellerna i det övre gallret 
si t ta vinkelrät t mot lamellerna i det nedre gallret underifrån sett; 

d) a t t t rumman inom minst 15 centimeters avstånd brandsäkert skiljes 
från t räv i rke ; 

e) a t t två med galler försedda, direkt till det fria ledande brandsäkra 
ventilationsöppningar anordnas, den ena i själva lagerrummet nära gol
vet och den andra mellan gnistgallren i t rumman; 

f) a t t lagerrum förses med sluss, vars väggar, tak och golv skola vara 
brandsäkra; 

g) at t sluss ej må anordnas gemensamt för två eller flera lagerrum; 
Ii) a t t sluss eller utrymme utanför densamma förses med avlopp för 

vatten; 
i) a t t å lagerrums ytterdörr skall finnas anslag angående dels det i 

9 § andra stycket stadgade förbud dels den högsta myckenhet biograf
film, som på en gång må förvaras i lagerrummet; 

j) at t , med undantag av det glas, som täcker sprängventilen, fönster 
ej må förekomma; samt 

k) a t t invid lagerrum eventuellt befintlig skorsten skall vara brand
säker och belägen minst 0T> meter från lagerrums vägg. 

15 §. 

1. Ansökning om tillstånd till uppförande av lagerhus göres skriftli
gen hos länsstyrelsen. 

I ansökningen skola uppgivas: 
det ställe, där lagerhuset är avsett at t anläggas; 
den största myckenhet biograffilm sökanden önskar på en gång för

vara i lagerhuset; 
lagerhusets beskaffenhet till material och konstruktion, dess y t t re och 

inre dimensioner, anordningar för uppvärmning, belysning och ventila
tion samt de skyddsanordningar, som äro avsedda at t vidtagas. 

Vid ansökningen skola i två exemplar fogas erforderliga r i tningar 
jämte beskrivning, utvisande lagerhusets läge samt de särskilda lokaler
nas beskaffenhet och dimensioner ävensom anordningar för uppvärm
ning, belysning och ventilation samt de skyddsanordningar, som äro av
sedda a t t vidtagas. 

2. Finner länsstyrelsen ansökningen icke genast böra avslås, inhämtar 
länsstyrelsen yt t rande därÖA>-er av sprängämnesinspektionen och medde
lar därefter beslut i ärendet. Där tillstånd lämnas skall detta jämväl 
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innefatta bestämmelse rörande samtliga de förhållanden, som enligt ATad 
ovan stadgats skola i ansökningen vara uppgivna, ävensom de särskilda 
föreskrifter och villkor, som länsstyrelsen kan finna nödigt a t t meddela 
för rät t ighetens åtnjutande. 

3. Ena exemplaret av r i tningar, sådana de blivit godkända, skall, för
sett med påskrift om godkännandet, bifogas tillståndsbeviset, varemot 
det andra exemplaret förvaras hos länsstyrelsen. 

16 §. 

Lagerhus må ej tagas i bruk, förrän detsamma efter avsyning blivit 
av länsstyrelsen godkänt. 

AArsyningen skall efter därom av lagerhusets ägare gjord anmälan och 
på dennes bekostnad genom länsstyrelsens föranstaltande verkställas an
tingen av sprängämnesinspektionen eller ock av polismyndigheten, som 
därvid, där så prövas nödigt, äger anlita biträde av sakkLinnig person. 
Protokoll över förrättningen föres av förrättningsmannen och underteck
nas av denne ävensom, där sakkunnig biträt t , jämväl av denne samt in
sändes skyndsamt till länsstyrelsen. 

Kostnaden för avsyningen gäldas av lagerhusets ägare. Kan överens
kommelse om beloppet ej träffas, tillkommer det länsstyrelsen at t härom 
meddela föreskrift. 

17 i 

Förutom verksamhet, varom i 30 och 32 §§ förmäles, må i lagerhus ej 
bedrivas annat arbete än som för lagerhusets drift är nödvändigt. 

Dörr till lagerrum skall hållas låst, då biograffilm ej inlägges eller 
uttages. 

18 §. 

Finnes inom lagerhus vind ovanför våning, till vilken lagerrummen 
förlagts, må vinden ej användas för förvaring av brännbara ämnen. 

b) Lagerrum annorstädes än i lagerhus. 

19 §. 

För förvaring av biograffilm till större myckenhet än 30 kilogram 
skall, där ej förvaringen sker i enlighet med de för lagerhus meddelade 
föreskrifter, anordnas lagerrum på sätt nedan stadgas. 

20 $. 

1. I byggnad, där yt terväggar , bärande konstruktioner och mellan-
bottnar äro brandsäkra, må anordnas lagerrum för förvaring av sam
manlagt högst 3 000 kilogram biograffilm inom byggnadens vind eller 
översta våning på följande villkor: 
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a) at t från vind eller våning, dit lagerrum förläggas, till bottenplanet 
leda minst två av varandra oberoende trapphus, vilka jämte t rapporna 
skola vara brandsäkra, dock må en av trapporna, där den förlägges 
utomhus, vara av jä rn ; 

b) at t lagerrum med hänsyn till byggnadens u t rymning förlägges 
lämpligt i förhållande till t rapphusen; 

c) at t i varje lagerrum må förvaras högst 1500 kilogram biograffilm; 
samt 

d) at t vad i 14 § 2 mom. finnes stadgat angående inredande av lager
rum inom lagerhus skall med undantag av föreskriften under h) äga mot
svarande t i l lämpning å lagerrum, som här avses, med iakttagande tillika 
at t jämväl invid lagerrum befintlig ventilationsanordning skall vara 
brandsäker. 

2. Under förutsättning att särskilt gynnsamma omständigheter före
ligga, såsom beträffande byggnadssätt, t rappors läge i förhållande till 
lagerrummen, må, såframt byggnaden ej inrymmer annat boningsrum 
än för portvakt, på de i 1 mom. angivna villkor anordnas lagerrum för 
sammanlagt högst 6 000 kilogram biograffilm inom vind eller översta 
våning i byggnad, som i 1 mom. avses; skolande lagerrum så förläggas 
at t ej mer än två av dem ligga bredvid varandra. 

21 §. 

I byggnad, där yt terväggar, bärande konstruktioner och mellanbott-
nar äro åtminstone brandhärdiga, må anordnas lagerrum för förvaring 
av sammanlagt högst 150 kilogram biograffilm inom Aånd eller översta 
Amning eller annan Amning inom byggnaden på följande villkor: 

1) at t från vind eller våning, däri lagerrum anordnas, och överlig
gande Åkningar till bottenplanet leda minst två av varandra oberoende 
u t rymningsvägar ; 

2) at t lagerrum ej må anordnas i källare med mindre särskilt gynn
samma förhållanden föreligga med hänsyn till lokalens, utrymningsvä
gars och ventilationsanordningars belägenhet inom byggnaden; skolande 
lagerrum, som anordnas i källare, förses med sluss och förläggas på be
tryggande avstånd från befintliga anordningar för uppvärmning; 

3) at t lagerrum ej gränsar intill t rappor eller hiss; 
4) at t lagerrums väggar och tak äro åtminstone brandhärdiga; 
5) at t till lagerrum ledande dörr är brandt rygg och inåtgående; 
6) at t biograffilm inom lagerrum förvaras i skåp med utluftnings-

kanal, som skall hava minst lika stor tA^ärsektion som uttaget på skåpet; 
skolande dylikt skåp vara av typ, som av statens provningsanstalt god
känts ; 

7) at t skåpets utluftningskanal förbindes antingen med självständig 
brandsäker utluftningskanal i byggnadens vägg eller med rörledning av 
galvaniserad järnplå t eller annat mot elds i iwerkan likvärdigt material, 
skolande rörledningen, som ej må anordnas genom annan lokal, dragas. 
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genom byggnadens A-ägg eller fönster och upp utefter väggens yttersida 
på betryggande aA^stånd från fönster till minst 1 meters höjd över tak
foten samt därstädes förses med regnskydd; 

8) at t skåpets utluftningskanal ej får framdragas närmare t rävirke 
än 30 centimeter eller inledas i sådana evakuerings- eller rökkanaler j 
väggarna, som stå i förbindelse med andra kanaler i byggnaden; 

9) att, därest från flera skåp kanaler utanför byggnaden förenas till 
gemensam kanal, denna giA7es erforderlig tvärsektion; 

10) at t i A^arje skåp må förvaras högst 100 kilogram biograffilm; 
11) at t skåp såAått möjligt, placeras ATid lagerrums yt tervägg; samt 
12) at t ATad i 14 § 2 mom. i) och k) stadgats skall äga motSA^arande til 1-

lämpning. 

22 §. 

Ansökning om tillstånd att inrätta lagerrum, som i 20 och 21 §§ avses, 
göres skriftligen hos länsstyrelsen och skola därAdd uppgivas: 

1) stället för lagerrummets anordnande, samt 
2) den största myckenhet biograffilm sökanden önskar på en gang 

förvara i lagerrummet. 
Vid ansökningen skall i två exemplar fogas r i tning med tillhörande 

beskrivning ÖArer lagerrummets anordnande. 
Anordnas filmlaboratorium eller filmbyrå, varom i 25 § förmäles, i 

samband med lagerrum, skall i ansökningen uppgift lämnas om film-
laboratoriets eller filmbyråns belägenhet i förhållande till lagerrummet. 

Finner länsstyrelsen ansökningen icke böra genast aArslås, inhämtar 
länsstyrelsen, där ansökningen avser lagerrum, som i 20 § avses, ytt
rande från sprängämnesinspektionen och eljest från polismyndigheten i 
orten samt, där byggnadsnämnd och kommunal brandmyndighet finnes, 
jämväl från dessa och meddelar därefter beslut i ärendet. Där tillstånd 
lämnas skall detta jämväl innefatta bestämmelse om den största myc
kenhet biograffilm, som samtidigt må före finnas inom lagerrummet, 
ävensom de särskilda villkor och föreskrifter, som länsstyrelsen kan finna 
nödigt meddela för rät t ighetens åtnjutande. 

Ena exemplaret aAr den ingivna ritningen, sådan den blivit godkänd, 
skall, försett med påskrift om godkännandet, bifogas tillståndsbeviset, 
varemot det andra exemplaret förvaras hos länsstyrelsen. 

23 §. 

Lagerrum må ej tagas i bruk, förrän detsamma efter avsyning blivit 
av länsstyrelsen godkänt. 

Angående sådan avsyning skall Â ad i 16 § andra och tredje styckena 
stadgats äga motsA^arande tillämpning. 



14 

24 §. 

Vad i 17 § andra stycket finnes stadgat skall äga motsvarande tillämp
ning å lagerrum, som i 20 och 21 §§ av^ses. 

Finnes vind ovanför våning, till vilken lagerrum, som i 20 § avses, för
lagts, skall vad i 18 § stadgats äga motsA^arande ti l lämpning. 

B) L o k a l e r d ä r b i o g r a f f i l m h a n d h a v e s . 

25 §. 

För inrät tande av lokal, där biograffilm undergår viss behandling, så
som framkallning, sköljning, torkning, kopiering och s k a l n i n g eller där 
färdigställande i ÖA r̂igt av biograffilm för förevisning, såsom granskning 
eller revidering, äger rum (filmlaboratorium eller filmbyrå), erfordras 
t i l lstånd på sät t i 27 § närmare stadgas. 

26 §. 

1. Byggnad, i vilken filmlaboratorium eller filmbyrå anordnas, skall till 
y t terväggar , bärande konstruktioner och mellanbottnar vara åtminstone 
brandhärdig. 

Väggar och tak i lokal, där biograffilm undergår behandling eller på 
annat sätt handhaves, skola likaledes vara åtminstone brandhärdiga. 

2. F r å n lokal, som i 1 mom. avses, skola leda minst två av varandra 
oberoende utrymningsvägar. Dörrarna skola vara brandtrygga och utåt-
gående. Dörrarna skola hållas stängda, då deras öppethållande för arbe
tets bedrivande ej kräves. Dörr, som på grund av arbetets bedrivande 
måste hållas öppen, skall vara försedd med lämplig anordning, medelst 
vilken dörren automatiskt stänges. 

27 §. 

Ansökning om tillstånd att inrä t ta lokal för filmlaboratorium eller 
filmbyrå göres skriftligen hos länsstyrelsen. 

I ansökningen skola uppgivas: 
1) det ställe, där filmlaboratoriet eller filmbyrån skall inrä t tas ; 
2) den högsta myckenhet biograffilm sökanden dagligen ämnar be

handla eller på annat sätt handhaA^a och huru mycket som därvid avses 
at t samtidigt förefinnas i ATarje arbetslokal; samt 

3) det antal personer, som samtidigt komma att sysselsättas i en var
av de särskilda arbetslokalerna. 

Vid ansökningen skola i två exemplar fogas erforderliga r i tn ingar 
jämte beskrivning, utvisande sättet för lokalernas inrät tande och de hu
vudsakliga anordningarna för verksamhetens bedrivande. 

F inner länsstyrelsen ansökningen ej genast böra a\'slås, inhämtar läns
styrelsen yt t rande däröver från polismyndigheten i orten, samt, där bygg
nadsnämnd och kommunal brandmyndighet finnes, jämväl från dessa 
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och meddelar därefter beslut i ärendet. Där tillstånd lämnas skall detta 
jämväl innefatta bestämmelse rörande samtliga de förhållanden, som 
enligt vad ovan är stadgat skola i ansökningen vara uppgivna, ävensom 
de särskilda föreskrifter och villkor, som länsstyrelsen kan finna nödigt 
meddela för rättighetens åtnjutande. 

Ena exemplaret av ritningarna, sådana de blivit godkända, skall, för
sett med påskrift om godkännandet, bifogas tillståndsbeviset, varemot 
det andra exemplaret förvaras hos länsstyrelsen. 

28 §. 

Filmlaboratorium eller filmbyrå må ej tagas i bruk, förrän lokalerna 
efter avsyning blivit av länsstyrelsen godkända. 

Angående sådan avsyning skall vad i 16 § andra och tredje styckena 
stadgats äga motsvarande tillämpning. 

29 §. 

Biograffilm må ej för behandling eller annat handhavande intagas i 
andra än för det ifrågavarande ändamålet särskilt anordnade lokaler. 

30 §. 

I lokal, där biograffilm undergår granskning och revidering (film
syningsrum), må samtidigt förefinnas högst 30 kilogram biograffilm. 
Anslag härom skall målas å yttre sidan av dörren, exempelvis med orden 
»Filmsyningsrum för högst 30 kilogram biograffilm». Vid arbetstidens 
slut varje dag skall i filmsyningsrum befintlig biograffilm överföras till 
lagerrum, där ej annat föranledes av stadgandet i sista stycket. 

I filmsyningsrum må ej mer än 2 personer samtidigt sysselsättas. Vid 
varje arbetsplats skall för uppsamlande av filmavfall anordnas behål
lare; skolande filmavfallet, så ofta sådant under dagens lopp erfordras, 
överföras till lagerrum, därvid användes behållare av hårt träslag med 
självstän gande lock. Behållaren skall vara av för ändamålet erforderlig 
storlek. 

Erfordras att efter arbetets slut för dagen biograffilm förvaras i film-
syningsrummet, må sådant undantagsvis äga rum under villkor, att rum
met hålles låst och biograffilmen förvaras i skåp eller behållare av ek 
eller annat hårt träslag eller annat mot elds inverkan likvärdigt ma
terial. 

31 §. 

Förevisning av biograffilm må äga rum endast från särskilt anordnat 
apparatrum. Inom sådant må samtidigt förefinnas högst 15 kilogram 
biograffilm. 

Den biograffilm, som ej är insatt i projektionsapparaten och ej heller 
undergår omspolning, skall förvaras i låda av ek eller annat hårt träslag 
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eller annat mot elds inverkan likvärdigt mater ial ; skolande lådan vara 
anordnad med fack för varje filmrulle och varje fack vara försett med 
tät tslutände och självstängande lock. 

Projektionsapparaten skall vara försedd med brandkassetter av betryg
gande konstruktion. 

32 §. 
I lokal, där biograffilm expedieras (packningsrum), må icke samtidigt 

förefinnas större myckenhet sådan än som i varje särskilt fall skall expe
dieras. Å yt t re sidan av dörren skall målas anslag, exempelvis med orden: 
»Packningsrum, införande av biograffilm endast för expediering. 

II) R ö n t g e n f i l m . 

Allmänna bestämmelser. 

33 §. 

För innehav av röntgenfilm erfordras, där myckenheten överstiger 
50 kilogram (upplag), tillstånd på sätt i 37 och 42 §§ närmare angives. 

Ar fråga om innehav av en myckenhet överstigande 10 men ej 50 kilo
gram (förråd), skall anmälan därom göras hos medicinalstyrelsen. I 
anmälan skola uppgivas stället för innehavet och myckenheten, som är 
avsedd at t innehavas, ävensom tiden för innehavet. 

För innehav av en myckenhet ej överstigande 10 kilogram (enskilt in
nehav) erfordras ej tillstånd eller anmälan. 

34 §. 

Upplag skall på sätt nedan under särskilda bestämmelser närmare 
stadgas förvaras i lagerhus, som utgöres av fristående, för ändamålet av
sedd byggnad, eller i lagerrum inom byggnad, som är avsedd jämväl för 
annat ändamål. 

Överstiger myckenheten röntgenfilm 3 000 kilogram, skall den förvaras 
i lagerhus. Sådant må kunna inrät tas för inrymmande på en gång ax-
högst 12 000 kilogram röntgenfilm, fördelade i särskilda lagerlokaler 
(lagerrum). Varje lagerrum må inrymma högst 1500 kilogram. 

I lagerrum, anordnade inom byggnad som är avsedd jämväl för annat 
ändamål, må på sätt nedan under särskilda bestämmelser närmare stad
gas förvaras, där lagerrummen äro belägna inom byggnadens vind eller 
översta våning, sammanlagt högst 3 000 kilogram röntgenfilm, dock högst 
1500 kilogram i varje lagerrum, och, där lagerrummen äro belägna an
norstädes än inom vind eller översta våningen, sammanlagt högst 150 
kilogram. 

Förråd och enskilt innehav skola, där förvaringen ej anordnas i en
lighet med cle för lagerhus eller lagerrum meddelade föreskrifter, för-
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varas i skåp, varom förmäles i 3 § fjärde stycket. Sådant skåp må ej 
placeras i rum, som är avsett för vård av sjuka (sjukrum). Det skall 
hållas låst, då röntgenfilm ej inlägges eller uttages. 

35 §. 

Exponerad röntgenfilm skall förvaras inlagd i kuvert. 

36 §. 

Vad i 4—11 §§ stadgats skall äga motsvarande ti l lämpning å röntgen
film, dock med den i 12 § angivna begränsning beträffande enskilt inne
hav. Ej heller gäller eljest, där eld erfordras för sjukvård, vad i 9 § 
andra stycket stadgats om förbud mot användande av eld. 

Särskilda bestämmelser. 

A) P ö r v a r i n g s l o k a l e r . 

a) Lagerhus. 

37 §. 

Vad i 13—16 §§, 17 § andra stycket samt 18 § är stadgat skall äga mot
svarande t i l lämpning å lagerhus för förvaring av röntgenfilm, dock a t t 
i stället för länsstyrelse det tillkommer medicinalstyrelsen a t t taga be
fattning med ärenden angående röntgenfilm. 

Lagerhus må, där så erfordras, genom särskild gång, där den förses med 
brandtrygga dörrar, kunna förbindas med byggnad, där sjuka vårdas, 
dock må sådan anordning ej förläggas i jämnhöjd med lagerrum eller 
högre än detsamma. 

38 §. 

Förutom verksamhet, varom i 43 § förmäles, må i lagerhus ej bedrivas 
annat arbete än som för röntgenfilmens inläggande och ut tagande samt 
in- och uppackning ävensom för lagerhusets drift är nödvändigt. 

b) Lagerrum annorstädes än i lagerhus. 

39 §. 

För förvaring av röntgenfilm till större myckenhet än 50 kilogram 
skall, där ej förvaringen sker i enlighet med de för lagerhus meddelade 
föreskrifter, anordnas lagerrum på sätt nedan stadgas. 

40 i 
I byggnad, där yt terväggar, bärande konstruktioner och mellanbott-

na r äro brandsäkra, må inom vind eller översta våning anordnas lager-

2 — 302749. 
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rum för förvaring av sammanlagt högst 3 000 kilogram röntgenfilm på 
villkor: 

a t t inom vind eller våning, däri lagerrum anordnas, ej finnas inrymda 
boningsrum, sjukrum eller l igghallar; dock att vad sålunda stadgats 
ej utgör hinder för anordnande av rum för personal vid sjukhus, där 
särskilt gynnsamma omständigheter föreligga med avseende å sådant 
rums belägenhet i förhållande till u t rymningsvägar ; samt 

a t t i övrigt vad i 20 § 1 mom. a)—d) stadgats skall äga motsvarande 
ti l lämpning. 

41 §. 

I sådan byggnad inom sjukvårdsanstalt , som är avsedd för vård av 
sjuka och till yt terväggar, bärande konstruktioner och mellanbottnar är 
brandsäker, samt i annan byggnad, där yt terväggar, bärande konstruk
tioner och mellanbottnar äro åtminstone brandhärdiga, må inom vind, 
översta våning eller annan våning anordnas lagerrum för förvaring av 
sammanlagt högst 150 kilogram röntgenfilm på villkor: 

1) at t lagerrum förläggas på betryggande avstånd från sjukrum och 
ej gränsar intill trappor eller hiss; 

2) at t lagerrum förses med sluss; samt 
3) at t i övrigt vad i 21 § 1)—12) stadgats skall äga motsvarande till-

lämpning. 

42 §. 

Vad i 22—24 §§ är stadgat skall äga motsvarande t i l lämpning å lager
rum för förvaring av röntgenfilm, dock at t i stället för länsstyrelse det 
tillkommer medicinalstyrelsen a t t taga befattning med ärenden angående 
röntgenfilm. 

B) L o k a l e r d ä r r ö n t g e n f i 1 m h a n d h a v e s . 

43 §. 

Lokal, där fotografering medelst röntgenfilm äger rum eller där så
dan film undergår viss behandling, såsom framkallning, sköljning, tork
ning, eller där röntgenfilmen insamlas, granskas eller distribueras, skall 
hava väggar och tak av åtminstone brandhärdig konstruktion. 

Dörrar eller luckor, som till lokal, som i första stycket avses, leda 
från byggnadens inre, skola vara hela u tan glasfyllning, självstängande 
och tä t ts lu tande i fals, dock att i dörr eller lucka må, där så erfordras, an
bringas s. k. t rådglas. Andra öppningar än nu omförmälda dörrar och 
luckor må ej förefinnas mellan lokal, som här avses, och byggnadens inre. 

44 §. 

I fråga om den högsta myckenhet röntgenfilm, som samtidigt må före
finnas i lokal, A^arom nedan under a)—d) förmäles, gäller: 
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a) at t i lokal, som användes för fotografering, endast röntgenfilm, 
som är innesluten i kassett, må förekomma; 

b) at t i lokal, som användes för framkallning, sköljning eller torkning, 
endast röntgenfilm, som för tillfället undergår behandling, må förefinnas; 

c) a t t i lokal, där röntgenfilm undergår granskning med s. k. upplyst 
filmgranskningslåda, må förefinnas endast den myckenhet, som är ound
gängligen nödvändig i röntgenavdelning, dock högst 10 kilogram; 

d) at t i rum, avsett för vård av sjuka, må förekomma endast den myc
kenhet, som är oundgängligen nödvändig för vård av där vid tillfället 
förlagda patienter, dock högst 2 kilogram. 

45 §. 

Röntgenfilm, som förefinnes i lokal, varom i 44 § c) och d) förmäles, 
skall, där icke annat erfordras för granskning eller distribution av den
samma, vara inlagd i låda av ek eller annat hår t träslag eller annat 
mot elds inverkan l ikvärdigt material. Lådan, i vilken ej må förefinnas 
andra ämnen än röntgenfilm och dess emballage, skall uppställas på plats, 
där röntgenfilmen icke utsattes för påverkan av solljus eller annan 
Aärmekälla. 

Fi lmgranskningslåda skall så anordnas, at t den icke kan uppvärmas 
till sådan temperatur att röntgenfilmen antändes. 

46 §. 

Torkning av röntgenfilm må ej försiggå vid högre temperatur än 
40° C. Värmekälla, som användes vid torkningen, skall va ra så skyd
dad, att röntgenfilmen icke kan komma i beröring med densamma. 

3 kap. 

Om transport. 

Allmänna bestämmelser. 

47 §. 

F i lm skall under transport vara förpackad på sätt nedan närmare an
gives, dock att från vad sålunda och vad i övrigt i detta kapitel är stad
gat undantages icke exponerad biograffilm. 

Å varje kolly skall genom anbringande av färgad etikett eller annor-
ledes på lätt i ögonen fallande sätt angivas innehållet medelst ordet 
»Film» med tillägg av ordet »Eldfarligt», varjämte avsändarens namn 
bör angivas å emballaget. 

Vikten av varje kolly må ej överstiga 50 kilogram. 
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48 §. 

Film skall förpackas i starka, tä ta lådor eller andra kär l av trä, för
sedda med tät t slutande och väl fastade lock, eller i hå l lbara kartonger 
av papp, dock att sistnämnda förpackningssätt ej må användas vid 
transport med allmänna posten, där varans vikt överstiger 0-:> kilogram. 

Filmavfall skall vara förpackat i starka, tä ta och väl t i l lslutna lådor 
eller andra kärl av t rä eller i starka, tä ta omslag eller säckar av rålinne 
eller juteväv; skolande, där täckt fordon ej am^ändes, varan övertäckas 
med presenning eller dylikt. 

Jämväl annat betryggande förpackningssätt må användas, därest kom
merskollegium, efter sprängämnesinspektionens hörande, det medgiver. 

49 §. 

Kolly, innehållande film, må under t ransport ej placeras i omedelbar 
närhet av värmeanordning. 

Särskilda bestämmelser. 

A) T r a n s p o r t m e d a l l m ä n n a p o s t e n . 

50 §. 

Kolly, innehållande film, skall försändas lösgående och skilt från annan 
post. 

51 §. 

Utöver A'ad oAran i detta kap. under al lmänna bestämmelser och aA'd. A) 
stadgats gäller i fråga om transport av film med al lmänna posten Â ad 
allmän poststadga och A^ederbörande taxa i sådant avseende innehålla. 

B) T r a n s p o r t å j ii r n v ä g. 

52 §. 
Film befordras endast i slutna vagnar. 
Filmavfall mottages ej till befordran såsom ilstyckegods. 

53 §. 

I fraktsedel skall varans beskaffenhet angivas medelst ordet »Film» 
med tillägg av ordet »Eldfarligt»; skolande nämnda ord i fraktsedeln in
föras eller understrykas med rött. 

54 §. 

Utöver x&å OÂ an i detta kap. under al lmänna bestämmelser och avd. B) 
stadgas skall i fråga om transport å jä rnväg av film lända till efterrät
telse vad järnvägstrafikstadgan och vederbörande taxa i sådant avseende 
kunna innehålla. 
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I trafik till och från länder, som anslutit sig till internationella 
fördraget angående godsbefordring å järnväg, gälla de föreskrifter, som 
finnas meddelade i berörda fördrag. 

C) T r a n s p o r t s j ö 1 e d e s. 

55 §. 

1. I fråga om lastning av film iakttages: 
a) att kolly, innehållande film, stuvas under däck i omedelbar närhet 

av luckor, som äro lätt t i l lgängliga; 
b) att i rum, var i inlastats film, icke må användas annan artificiell be

lysning än elektriska glödlampor; 
c) att film icke må stiwas i samma rum som explosiva varor, eldfarliga 

oljor, självantändligt gods, salpetersyra och svavelsyra eller blandningar 
av dem eller massgods, som är utsat t för självupphettning; samt 

d) att film, som stuvas i samma rum som annat farligt gods, skall på 
betryggande avstånd vara åtskilt från sådant gods medelst avplankning. 

2. Ä passagerarfartyg må med iakttagande av vad under 1 mom. stad
gats transporteras intill 100 kilogram film eller 50 kilogram filmavfall. 

56 §. 

Fraktsedel skall upptaga de försända kollynas antal, art och innehåll 
ävensom brutto- och nettovikt. Innehållet skall angivas medelst ordet 
»Film» med tillägg av ordet »Eldfarligt»; skolande nämnda ord i frakt
sedeln införas eller understrykas med rött. 

AArsändaren skall pä fraktsedeln avgiA^a försäkran om att kollys märk
ning riktigt angiver innehållet samt at t förpackning skett i enlighet med 
gällande föreskrifter. 

Fraktsedeln må ej upptaga andra A-aror än film. 

4 kap. 

Ansvarsbes tämmelser m. m. 

57 §. 

1. Beträdes någon, utan att vara därtill berättigad, med at t innehava 
film till större myckenhet än som enligt 2 § tredje stycket eller 33 § tredje 
stycket må innehavas utan til lstånd eller anmälan eller innehar någon, 
som erhållit t i l lstånd till eller gjort anmälan om innehaAr av film, större 
myckenhet däraA^ än varti l l tillståndet eller anmälan berätt igar eller in
rä t t a r någon filmlaboratorium eller filmbyrå u tan vederbörligt tillstånd, 
straffes med böter från och med 25 till och med 500 kronor. 
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2. Bryter någon eljest mot vad i 2 kap. är föreskrivet eller mot sär
skild föreskrift, som aA>- vederbörande myndighet på grund av bestämmel
serna i samma kap. må hava meddelats, straffes med böter från och med 
10 till och med 300 kronor. 

58 §. 

1. Bryter avsändare mot ATad i 3 kap. är föreskrivet om transport av 
film eller mot de föreskrifter, som A^ederbörande myndighet på grund av 
bestämmelserna i samma kap. må haA â meddelat, straffes med böter från 
och med 10 till och med 300 kronor. 

2. Till enahanda straff vare den förfallen, som söker att genom orik
tig uppgift om godsets beskaffenhet eller i annat aATseende eller utan an
mälan om varans beskaffenhet få film transporterad. 

59 §. 

Den, som under tid, då han är ställd under tilltal för förseelse mot 
denna förordning, fortsätter samma förseelse, skall, när han Awarder där
till lagligen förvunnen, för A^arje gång stämning delgiATits fällas till sär
skilt ansvar. 

Där efter allmän lag följer ansvar å förseelse, som eljest skolat falla 
under denna förordnings ansATarsbestämmelser, äga samma bestämmelser 
ej t i l lämpning. 

60 §. 

Åtal för ÖA^erträdelse av föreskrifterna i denna förordning anhängig-
göres A-id allmän domstol och utföres av allmän åklagare. 

61 §. 

Böter, som enligt denna förordning ådömas, tillfalla kronan. 
Saknas ti l lgång till böternas fulla gäldande, skola de förvandlas enligt 

allmän strafflag. 

Denna förordning skall t räda i kraft den 
Den, som då denna förordning träder i kraft, bedriver verksamhet, var

om i 25 § förmäles, åligger, så framt han vill därmed fortsätta, a t t senast 
inom tre månader därefter göra ansökning enligt 27 §; och må med an
ordnandet i enlighet med föreskrifterna i 26 § av lokal, där verksamheten 
bedrives, anstå intill två år efter förordningens ikraftträdande. 

I fall, då enligt denna förordning tillstånd erfordras för innehav av 
viss myckenhet film, åligger det den, som Add förordningens ikraftträdan
de innehar dylik myckenhet och vill därmed fortsätta, at t inom tre må
nader efter förordningens ikraft trädande ingiva ansökning därom enligt 
föreskrifterna i denna förordning. 
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Vad i nästföregående stycke stadgats skall äga motsvarande tillämp
ning i fall, då enligt denna förordning anmälan erfordras för innehav av 
Ariss myckenhet film. 

Lagerhus, som före förordningens ikraft trädande tillkommit, undan
tagas från ti l lämpning av bestämmelserna i 13 § andra stycket. 

I fråga om de vid förordningens ikraf t t rädande redan befintliga lager
hus och lagerrum må med genomförandet av de anordningar, som kunna 
föranledas av föreskrifterna i 4—7 §§, 14 §, 20 och 21 §§ samt. 40 och 41 
§§ anstå intill två år efter förordningens ikraft trädande. 

Motivering. 

Den 5 september 1919 uppdrog Kungl. Maj:t åt sakkunniga, vilka bi
trädde inom dåvarande civildepartementet vid utredning av frågan om 
behövliga brandskyddsföreskrifter för byggnader och lägenheter (brand
skyddskommissionen) att jämväl verkställa utredning av frågan om be
hovet av föreskrifter till beredande av brandskydd vid tillverkning, be
arbetning och lagring av celluloid. 

Sedan uppdraget fullgjorts avgav brandskyddskommissionen den 28 fe
bruar i 1920 förslag till stadga angående brandskydd vid celluloids till
verkning och bearbetning m. m. 

Med celluloid förstods i förslaget brännbara ämnen, som bestodo av 
nitrocellulosa eller kemiskt liknande ämnen med tillsats av kamfer eller 
andra material med eller utan färgmedel (råcelluloid och därav förfärdi
gade varor) ; och ansågs såsom celluloid jämväl av nitrocellulosa beredd 
film för fotografiska och andra ändamål. 

Förslaget omfattade alltså dels råcelluloid och därav förfärdigade inom 
handel och industri förekommande galanteri- och korta varor (celluloid-
varor) dels ock råfilm och därav förfärdigad fotografisk film för olika 
ändamål, såsom vanlig fotografering, upptagning och förevisning av bio
grafbilder, röntgenfotografering. Förslaget upptog bestämmelser om till
verkning av råcelluloid och råfilm, om dessa ämnens bearbetning till fär
diga celluloidvaror och film, därvid såsom bearbetning i fråga om film 
ansågs såväl filmens beredning för fotografiskt ändamål som den expo
nerade filmens färdigställande i övrigt för förevisning. Vidare upptog 
förslaget bl. a. bestämmelser om lagring och transport samt driftsföre
skrifter. 



2-1 

Över förslaget avgåvos efter remiss y t t randen av samtliga länsstyrelser 
och åtskilliga andra myndigheter, bland dem kommerskollegium, som i 
sitt y t t rande den 20 februari 1926 hemställde, at t förslaget för det dåva
rande icke måtte föranleda annan Kungl. Maj:ts å tgärd än att handlin
garna måtte överlämnas till de personer, vilka inom handelsdepartemen
tet hade i uppdrag under hand att verkställa en överarbetning av gällan
de bestämmelser angående explosiva varor, för utredning om och i vad 
mån erforderliga skyddsbestämmelser om celluloid och film samt explo
siva varor kunde sammanföras i en författning. 

Med anledning härav överlämnades från kommunikationsdepartemen
tet handl ingarna till revisionssekreteraren S. Dahlqvist och sprängämnes-
inspektören Gottfr. von Feilitzen, vilka omhänderhade överarbetningen 
av förordningen ang. explosiva varor. 

Den 18 maj 1928 utfärdades på grundval av den av Dahlqvist och von 
Feilitzen verkställda överarbetningen ny förordning ang. explosiva 
varor. I denna intogs en bestämmelse, at t nitrocellulosas behandling med 
kamfer eller andra ämnen jämte lösningsmedel för framställande av rå
celluloid eller råfilm är att anse såsom ti l lverkning av explosiv vara av 
första klass. 

I motiveringen till detta förslag anfördes: »Ett inrymmande i förord
ningen om explosiva varor av föreskrifter angående celluloid och film 
torde icke lämpligen låta sig göra i vidare mån än att tillverkningen av 
råcelluloid och råfilm, som sker genom nitrocellulosas behandling med 
kamfer eller andra ämnen jämte lösningsmedel, således en bearbetning-
av en explosiv vara, bör likställas ined ti l lverkning av explosiv vara 
av första klass. De bestämmelser, som komma at t föreslås rörande ex
plosiva varor, kunna däremot icke utan väsentliga avvikelser givas till-
lämpning beträffande råcelluloids eller råfilms bearbetning till cellu
loid eller film eller beträffande förpackning, innehav och förvaring, han
del, transport och import av dylika varor. De säkerhetsföreskrifter, som 
i berörda avseenden tilläventyrs kunna erfordras, torde därför böra ut
lärdas oberoende av denna författning.» 

Det förslag, som nu framlägges, omfattar endast vissa slag av film. 
F r å n förslaget äro alltså helt undantagna all annan celluloid än film 
(råcelluloid och därav förfärdigade celluloid varor). Men även i fråga 
om filmen har i förslaget skett en begränsning därut innan att film för 
vanlig fotografering uteslutits. Förslaget avser nämligen endast film, 
som användes antingen till upptagning och förevisning av biografbil-
der (biograffilm) eller till röntgenfotografering (röntgenfilm); och upp
tager förslaget bestämmelser om innehaA^ förvaring, handhaA-ande och 
transport av sådan film. För förslagets t i l lämpning förutsattes emeller
tid vidare at t fråga är om lät tantändlig s. k. nitrocellulosafilm. Film, 
som icke alls eller endast till så obetydlig grad innehåller nitrocellulosa 
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att den kan anses svårantändlig (s. k. säkerhetsfilm) är utesluten frän 
förordningens til lämpning. 

Celluloid, inbegripet film med undantag av säkerhetsfilm, framställes, 
såsom a A' det föregående framgår, av nitrocellulosa genom tillsats aAT 

kamfer eller annat lösningsmedel samt då fråga, är om annan celluloid 
än film med tillsats jämväl av erforderliga färg- och förtyngningsme-
del. Medan i annan celluloid än film tillsatsen av kamfer utgör ungefär 
en tredjedel, uppgår den i film till endast 10 å 12 procent. Genom tillsat
sen av kamfer förlorar nitrocellulosa sina explosiva egenskaper, men 
celluloid, och i ännu högre grad film, är mycket lättantändlig, har hög 
förbränningshastighet och bringas genom upphettning till sönderdel-
ning, Ararvid utvecklas nitrösa och andra giftiga gaser samt gaser, vilka 
vid blandning med luft i vissa proportioner bilda explosiATa gasbland
ningar. Den omständigheten att film antändes hastigare än celluloid 
är beroende på dess högre halt av nitrocellulosa. Förbränningshastig
heten hos film är av samma orsak även avsevärt större. Fi lm och an
nan celluloid besitta även den egenskapen att vid längre tids upphett
ning till 90 å 100° C. spontant sönderdelas även u tan lufttillträde bero
ende därpå, att massan i sig själv innehåller .erforderlig mängd syre. 
Sönderdelningen sker snabbare hos film än annan celluloid genom dess 
högre halt av nitrocellulosa. Vid nämnda sönderdelning utvecklas dels 
brännbara gaser, vilka med luft bilda explosiva, gasblandningar, och dels 
giftiga och kväArande nitrösa gaser. 

Angående åtskilliga med film anställda branclprov under ledning av 
statens provningsanstalt och sprängämnesinspektören lämnas redogö
relse dels i uppsatser av civilingenjören R. Schlyter, införda i statens 
provningsanstalts meddelanden nr 13 år 1923 och nr 35 år 1927 dels i en 
i tidskriften Brandskydd häftet nr 10 för år 1929 införd uppsats av 
sprängämnesinspektören Gottfr. von Feilitzen. 

Sedan Kungl. Maj:t genom beslut den 20 juni 1929 bemyndigat medi
cinalstyrelsen att använda ett visst belopp för verkställandet av under
sökning rörande den å sjukhusen använda röntgenfilmens eldfarlighet 
och explosiva egenskaper, har statens provningsanstalt, som i samband 
med sprängämnesinspektören utfört undersökningen härom, i. skrivelse 
till medicinalstyrelsen den 11 december 1929 anfört, bland annat : De ut
förda provningarna och undersökningarna hade visat, att den vanligen 
använda röntgenfilmen av nitrocellulosa dels i hög grad vore eldfar
lig, dels vid förbränning kunde utveckla mycket giftiga gaser. Med av
seende på dessa egenskaper överensstämde röntgenfilmen med den rull
film av nitrocellulosa, som användes för kinematografiskt ändamål. Denna 
nitrocellulosa vore lättantändlig, hade hög förbränningshastighet och 
bringades genom upphettning till sönderdelning, varvid, utvecklades 
nitrösa och andra giftiga gaser samt gaser, vilka vid blandning med 
luft i vissa proportioner bildade explosiva gasblandningar. Vid ofull-



26 

ständig förbränning bleve rökutvecklingen mycket intensiv och vid så 
r inga kvanti tet som endast ett eller annat kilo kunde den tjocka kvävan
de röken insvepa en hel byggnad. Vid lagring av röntgenfilm borde där
för följas samma principer, som tillämpades i fråga om lagring av rull
film. 

Av vad sålunda förekommit framgår med al l tydlighet, att filmen är 
av sådan farlighet, at t särskilda säkerhetsföreskrifter äro påkallade. 
Vad däremot angår annan celluloid är denna med hänsyn till sin beskaf
fenhet av väsentligt mindre farlighetsgrad än filmen. Redan här i före
ligger skäl a t t mellan film och annan celluloid göra en åtskillnad och då 
celluloidvaror numera icke förekomma i så stor uts träckning som tidi
gare sedan man lyckats framställa preparat , som äro obrännbara och 
lika formbara som celluloid, samt de lager av celluloidvaror, som numera 
förefinnas, icke torde vara av större betydenhet, ha r det icke ansetts er
forderligt a t t i förslaget upptaga några föreskrifter för desamma. Er
inras må i detta sammanhang, att framställandet av råcelluloid faller 
under förordningen om explosiva varor och a t t bearbetning av råcellu
loid icke förekommer i vår t land. 

Med avseende å film för vanlig fotografering har det icke ansetts er
forderligt a t t meddela några särskilda föreskrifter, då sådan film icke 
förekommer lagrad i större mängder och är jämförelsevis ofarlig. 

Redan i det föregående har erinrats om at t förslaget upptager bestäm
melser endast om innehav, förvaring, handhavande och transport av bio
graffilm och. röntgenfilm. Det kunde väl ifrågasättas, huruvida icke i 
nu förevarande förordning borde meddelas föreskrifter jämväl angående 
råfilm, men då framställandet av råfilm faller under förordningen an
gående explosiva varor och bearbetning a v råfilm icke förekommer inom 
landet hava några bestämmelser angående råfilm icke ansetts erforder
liga. 

I fråga om innehav av film bygger förslaget på den principen, att , 
där myckenheten ÖA^erstiger 10 kilogram, anmälan eller, vid större inne
hav, tillstånd erfordras. 

Beträffande biograffilm göres anmälan hos polismyndigheten i orten 
och ansökning om tillstånd hos länsstyrelsen. I fråga om röntgenfilm 
är medicinalstyrelsen den myndighet, som tager befattning med dylika 
ärenden. 

Större kvanti teter skola f ö r ä r a s i särskilt anordnade lagerhus eller 
lagerrum. För förA^aring av mindre kvanti teter erfordras skåp aÂ  viss 
beskaffenhet, dock ej för en myckenhet biograffilm, som ej överstiger 
10 kilogram. 

Innelmv och förvaring aAr biograffilm äger oftast rum i samband med 
verksamhet, som avser a t t färdigställa filmen för förevisning (filmlabo
rator ium eller ffilmbyrå). Även för dylik verksamhet innehåller för-
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slaget vissa bestämmelser. Till inredande av lokaler för sådan verksam
het erfordras tillstånd. Jämväl beträffande röntgenfilm meddelas vissa 
bestämmelser för de fall, då filmen undergår behandling. 

I den mån förevarande bestämmelser beröra område, vara lagen den 
29 juni 1912 om arbetarskydd äger tillämpning, hava bestämmelserna 
givetvis anslutits till vad berörda lag i förevarande hänseende inne
håller. 

Efter denna al lmänna motivering lämnas en kortfattad redogörelse för 
innehållet aA* vissa stadganden i de särskilda paragraferna i förslaget. 

1 kap. 

Om förordningens t i l lämpl ighetsområde m. m. 

1 §. 
Redan i den al lmänna motiveringen har påpekats, a t t förordningen 

icke äger ti l lämpning å svårantändlig film (säkerhetsfilm) u tan endast 
å s. k. nitrocellulosafilm. 

Vid revidering av biograffilm avklippes från densamma obrukbara 
remsor eller bitar, varigenom uppstår s. k. filmavfall. Dylikt aA^fall an
vändes efter upplösning medelst eldfarlig olja Add tillverkning aÂ  sko
cement och jämväl för en del andra ändamål. I förslaget har filmavfall 
likställts med biograffilm dock med vissa särbestämmelser: i 12 § för fa
brikslokal, där filmavfall undergår bearbetning, i 30 § angående dess 
uppsamlande samt i 48, 52 och 55 §§ angående transport. 

En förordning med bestämmelser om förAraringslokaler för film måste 
givetvis innehålla vissa föreskrifter aAr brandteknisk art . E t t av sär
skilt tillkallade sakkunniga den 23 november 1922 avgivet betänkande 
med förslag till normalbestämmelser rörande brandteknisk klassindel
ning och begreppsbestämningar är under omprövning hos statens prov
ningsanstalt, som under närmaste tiden torde komma at t utfärda dylika 
normalbestämmelser. Emellertid har det ansetts erforderligt att redan 
i denna förordning angiva A âd som enligt förordningen är at t anse så
som brandsäker eller brandhärdig byggnadsdel och angående innebör
den av beteckningarna sluss och brandtrygg dörr. I övrigt ankommer 
det på provningsanstalten at t meddela de bestämmelser, som kunna er
fordras angående brandteknisk indelning och dylikt. 
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2 kap. 

Om innehav, förvaring och handhavande . 

I) B i o g r a f f i l m . 

Allmänna bestämmelser. 

2 §. 

Denna paragraf angiver i vilka fall anmälan eller tillstånd erfordras 
för innehav av biograffilm. Motsvarande bestämmelser för röntgenfilm 
återfinnas i 33 §. Mellan bestämmelserna föreligger en skillnad därutin-
nan att t i l lstånd till innehav a v biograffilm erfordas redan för en myc
kenhet, som överstiger 30 kilogram, medan för röntgenfilm tillstånd er
fordras först för en myckenhet överstigande 50 kilogram. Denna skill
nad sammanhänger därmed att i fall, då tillstånd erfordras, film skall för
varas i särskilt anordnat lagerhus eller lagerrum, vilket eljest icke är 
behövligt. Med hänsyn till behovet för läkare at t äga lätt t i l lgång till 
röntgenfilm ha r för sådan en l indrigare föreskrift i nu förevarande av
seende ansetts kunna medgivas. Dock må i detta sammanhang erinras 
om att, medan för biograffilm, ej överstigande 10 kilogram (enskilt inne
hav) några föreskrifter om förvaring ej meddelats, för förvaring av en
skilt innehav av röntgenfilm gäller a t t det skall förvaras i skåp av viss 
beskaffenhet (34 § fjärde stycket). 

Hänvisningen i fjärde stycket åsyftar förordningen angående biogra
fer, vilken är avsedd at t inrymma samtliga bestämmelser om skydd mot 
eldsolyckor vid biografföreställningar och således jämväl angående bio
graffilmens förA^aring och handhavande vid dylika föreställningar. 

3 §. 

I denna paragraf uppräknas de olika sätt, som vid förvaring av bio
graffilm kunna förekomma: lagerhus, lagerrum och skåp; och angives 
den högsta myckenhet, som i varje särskilt fall må förekomma. 

Redan vid 2 § har erinrats, a t t för enskilt innehav av biograffilm (högst 
10 kilogram) något särskilt förvaringssätt ej föreskrivits. Bestämmelserna 
i denna paragraf omfatta alltså myckenheter, som överstiga 10 och uppgå 
till högst 30 000 kilogram. 

I 34 § återfinnas motsvarande bestämmelser för röntgenfilm, vilka skilja 
sig från föreskrifterna om biograffilm dels i avseende på myckenheterna, 
vilka i fråga om röntgenfilm med hänsyn till faran för de sjuka vid en 
eventuell brand måst begränsas i förhållande till de för biograffilm med
givna myckenheterna dels däru t innan at t även för enskilt innehav (högst 
10 kilogram) föreskrift om förvaringssättet meddelats. I fråga om rönt
genfilm omfatta bestämmelserna myckenheter upp till 12 000 kilogram. 
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4—6 §§. 
Dessa paragrafer upptaga bestämmelser om uppvärmning och belys

ning ävensom viss föreskrift om ventilationsanordning i lokaler, där film 
förvaras eller handhaves. 

Enligt 4 § skola lokalerna uppA-ärmas medelst värmeanordning för 
varmvat ten eller elektriska radiatorer av godkänd typ. Uppvärmning 
med varmluft eller ånga är alltså ej tillåten. Det för uppvärmning ge
nom varmluftstillförsel erforderliga kanalsystemet skulle nämligen sätta 
den lokal, där film förvaras eller handhaves, i sådan förbindelse med 
andra lokaler inom byggnaden som vid eldsvådetillfälle* kunde bliva 
ödesdiger. Ej heller uppvärmning medelst ånga kan anses lämplig, då 
vid användande av sådan ledningarnas och de lokala A rärmekropparnas 
yt temperatur kan bliva så hög, att risk för filmens antändning genom 
beröring med dem kan befaras. 

Såsom artificiell belysning medgivas enligt 5 § endast elektriska glöd
lampor, försedda med tät ts lutande skyddskupor, och skall anläggningen 
utföras på visst i 5 § närmare angivet sätt. 

En särskild föreskrift har meddelats för det fall at t den elektriska 
ledningen anordnas från kall till uppvärmd lokal t. ex. då en elektrisk 
luftledning införes på en A-ind och därifrån ledes ned i de olika loka
lerna. Flerfaldiga gånger har det visat sig, a t t orsak till eldsvåda före
legat däri, att genomföringsrören icke tä ta ts u tan at t fuktighet fått till
fälle at t kondensera sig i ledningen och förorsaka kortslutning i närmaste 
kopplingsdosa. 

De allmänna föreskrifter, som åsyftats i sista stycket, återfinnas i 7 § 
av Kungl. Maj:ts stadga om elektriska anläggningar för belysning eller 
arbetsöverföring den 31 december 1902 (Sv. förf. saml. nr 137) och 24 § 
i kommerskollegii kungörelse den 6 mars 1919 angående säkerhetsföre
skrifter vid utförande av elektriska starkströmsanläggningar i lantgår
dar och därtill hörande byggnader (Sv. förf. saml. nr 111) samt i 4 § av 
kommerskollegii kungörelse den 15 april 1921 angående föreskrifter om 
användning av ledningstråd av koppar vid elektriska starkströmslednin
gar m. m. (Sv. förf. saml. nr 209) ävensom i elektriska inspektionens 
meddelande nr 55 år 1924 angående elektromotorer och elektriska värme
apparater i brandfarl iga lokaler sid. 8 och 13. Samtliga dessa föreskrifter 
äro emellertid för närvarande under omarbetning. 

Enligt 6 § må ventilationsanordning ej stå i förbindelse med kanaler 
eller andra utrymmen i byggnaden. Denna bestämmelse gäller alla ven
tilationsanordningar. Om hur dessa i övrigt skola utföras meddelas be
stämmelser i samband med övriga bestämmelser angående varje särskild 
lokals inredande. Enligt den föreliggande bestämmelsen skall varje ka
nal i särskild t rumma föras hela vägen från lokalen upp genom skor
stenen direkt ut i det fria. Kanalerna få ej förenas i gemensamma trum
mor på vinden eller i skorstenen. 
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Bestämmelserna i 4—6 §§ avse såväl biograffilm som röntgenfilm (se 
36 §). 4 och 6 §§ äga enligt 12 § ej t i l lämpning å lokal, där allenast 
enskilt innehav förvaras eller handhaves, eller å fabrikslokal, där film
avfall undergår bearbetning. Ej heller äga bestämmelserna i § 5 till-
lämpning å enskilt innehav eller fabrikslokal, som nyss sagts, där ej annat 
föranledes av de i 5 § sista stycket omförmälda al lmänna föreskrifter. 

7 §. 

Föreskrifterna i denna paragraf avse åtgärder till skydd mot at t fil
men utsattes för antändning. Utomlands och på sjukhus i Sverige hava 
eldsvådor uppståt t därigenom att en fylld vattenkaraff utgjort bränn
glas och antänt film på arbetsbord. Även en felaktighet i fönsterglas 
torde kunna åstadkomma samma Åverkan. 

Bestämmelserna avse såväl biograffilm som röntgenfilm men äga ej 
t i l lämpning å lokal, där allenast enskilt innehav förvaras eller hand
haves, och ej heller å fabrikslokal, där filmavfall undergår bearbetning. 

8 §. 

I statens provningsanstalts cirkulär nr 18 finnes förteckning å eld
släckningsapparater, som godkänts eller underkänts. 

Jämväl denna paragraf äger samma til lämpning som 7 §. 

9 - 1 1 §§. 

Dessa paragrafer gälla liksom 4—8 §§ såväl biograffilm som röntgen
film (se 36 §) men avse med undantag av 9 § första stycket ej enskilt 
innehav (se 12 §). Föreskriften i 11 § första stycket avser ej heller förråd, 
vilket undantag närmast åsyftar handelslokaler, där andra varor än 
film förekomma. Ej heller avse bestämmelserna i 9—11 §§ fabrikslokal, 
där filmavfall undergår bearbetning (se 12 §). 

Angående undantaget i 10 § hänvisas till motiveringen vid 35 §. 

Särskilda bestämmelser. 

A) F ö r v a r i n g s l o k a l e r. 

a) Lagerhus. 
13-18 §§. 

I 3 § har föreskrivits a t t där myckenheten biograffilm överstiger 3 000 
kilogram förvaringen skall, utom i ett visst undantagsfall, äga rum i 
lagerhus. Denna avdelning inrymmer närmare föreskrifter om lager
hus: 13 § angående läge, 14 § angående lagerhusets och de särskilda la
gerrummens anordnande, 15 och 16 §§ om tillstånd och avsyning, 17 
och 18 §§ angående vissa ordningsföreskrifter och föreskrifter om den 
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verksamhet, som må bedrivas i ett lagerhus. Därjämte gälla för lagerhus 
de al lmänna föreskrifterna i 4—11 §§. 

Lagerhus skall vara försett med automatisk sprinkleranläggning för 
begjutning med A^atten. En dylik anläggning är baserad därpå, a t t i 
taket dragna vattenledningsrör förses med en efter lokalens storlek av
passad mängd s. k. T-rör, å Arilka äro placerade s. k. sprinklerhuvuden. 
Dessa äro så konstruerade, att de sättas i funktion, när de uppnå en 
viss temperatur, varvid vatten stri lar ut i lokalen. Varje lagerrum inom 
lagerhuset skall ATara försett med minst 2 sprinklerhuvuden. Men icke 
endast de lokaler, där film förvaras, skola vara försedda med sprinkler-
huvuden utan jämväl ÖAriga utrymmen inom lagerhuset. 

Bestämmelserna i 14 § 2 mom. angående inredande av de särskilda lager
rummen i lagerhuset äga enligt 20 § t i l lämpning jämväl å lagerrum, som 
anordnas inom brandsäker byggnads A'ind eller översta våning för högst 
3 000 och under Adssa särskilt gynnsamma förutsättningar högst 6 000 kilo
gram biograffilm. 

Lagerrum skall inredas med stor motståndsförmåga mot inre ÖArer-
tryck. Det har nämligen vid brandproAmingar, som utförts av statens 
provningsanstalt, visat sig, att vid brand i ett lagerrum en explosiv gas
blandning kan bildas och under ogynnsamma omständigheter antändas. 
Härvid utvecklas så s tarkt inre övertryck, at t väggar, golv och tak även
som sprängventilen böra beräknas för ett inre övertryck av 1000 kilo
gram per kvadratmeter. Detta innebär, att ett dylikt rum lämpligen 
konstrueras av armerad betong, varvid väggarna utföras med en tjock
lek av minst 12 centimeter eller tjockare, beroende på rummets storlek. 
Armeringsjärnen i betongen läggas i kors och böjas om rummets hörn 
och arbetet utföres i övrigt efter anvisningar av konstruktör. I lager
hus kunna väggarna lämpligen utföras av 1 Va sten bränt murtegel men 
taket måste i dylikt fall antingen förankras i byggnadens fundament 
eller belastas så at t taket bjuder motstånd mot det inre ö\ rertrycket. 
SprängA^entilen skall i händelse av brand i lagerrummet avföra rökmas
sorna, och förhindra, om möjligt, at t något övertryck uppstår i lager
rummet. Trumman skall därför Arara täckt med plåt eller metall tråds
glas på sådant sätt, a t t plåten eller glaset vid eldsutbrott lät t kastas av 
och ger rökmassorna fritt ut t räde. De i sprängventilen insatta två rosten 
skola t jäna till at t h indra lösa filmrullar eller röntgenfilm a t t av luft
draget kastas ut och sprida elden över grannskapet. Man har vid prov
ningarna konstaterat, a t t filmen genom dessa galler hindras så lång 
stund (några sekunder) som erfordras för at t den lösa filmen skall hinna 
förbrinna. Lagerrummet skall förses med till det fria ledande ventila
tionsöppningar, av vilka den ena, friskluftintaget, bör anbringas nära 
golvet för at t även kunna tjäna som reservvattenavlopp för det fall, a t t 
lagerrummet är försett med sprinkler för vattenbegjutning och sådan be
gjutning skulle inträffa vare sig genom felaktighet hos sprinkleranlägg-
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ningen eller i händelse av brand. Om dylikt reservvattenavlopp icke 
finnes, skulle man kunna tänka sig, a t t lagerrummet till stor del fylldes 
med vatten, varigenom de bärande konstruktionerna under lagerrummet 
kunde utsät tas för allt för höga påkänningar . I detta sammanhang-
bör påpekas, att om lagerrum inbygges i en gammal byggnad och under
liggande bjälklag eller bärande konstruktioner måste förstärkas, detta 
sker på fullt fackmässigt sätt, så att bjälklaget och konstruktionerna bliva 
brandsäkra, varvid särskilt påpekas at t jä rn bör skyddas av åtminstone 
6 centimeter kringgjuten betong. 

Lagerrum skall förses med brandsäker sluss, vilken i övrigt givetvis 
skall uppfylla de fordringar, som i 1 § 4 mom. fjärde stycket uppställas. 

De angående lagerhus för förvaring av biograffilm meddelade före
skrifter äga med allenast ett par skiljaktigheter t i l lämpning jämväl 
å lagerhus för förvaring av röntgenfilm (37 och 38 §§). Den ena skill
naden betingas av den olika verksamhet, som bedrives i de båda slagen 
av lagerhus. I ett lagerhus för biograffilm må nämligen inrä t tas film
byrå (18 §), i lagerhus för röntgenfilm röntgeninsti tut (38 §). I anslutning 
till sistnämnda bestämmelse har medgivits a t t lagerhus för röntgenfilm 
må genom särskild gång kunna förbindas med byggnad, där sjuka vår
das (37 § andra stycket). 

b) Lagerrum annorstädes än i lagerhus. 

19 §. 
Enligt 3 § skall, med visst undantag, förvaring av en myckenhet film 

överstigande 3 000 kilogram äga rum i lagerhus, men hinder möter givet
vis ej a t t där förvara hur små kvantiteter som hälst. Anordnas ej för
varingen i enlighet med de för lagerhus meddelade föreskrifter skall 
emellertid, där myckenheten överstiger beträffande biograffilm 30 och 
i fråga om röntgenfilm 50 kilogram, förvaringen äga rum i lagerrum (19 
och 39 §§). 

Av dylika lagerrum finnas två olika slag, dels sådana, som förläggas 
till brandsäker byggnads vind eller översta våning för förvaring av sam
manlagt högst 3 000 kilogram biograffilm eller röntgenfilm eller under 
särskilt gynnsamma omständigheter högst 6 000 kilogram biograffilm (20 
och 40 §§), dels ock lagerrum, som förläggas till vind, översta våning eller 
annan Amning i byggnad av åtminstone brandhärdig konstruktion eller i 
brandsäker byggnad inom sjukvårdsanstalt , som är avsedd för vård av 
sjuka (21 och 41 §§) för förvaring av sammanlagt högst 150 kilogram. 

20 §. 
I denna paragraf meddelas bestämmelser om lagerrum för biograffilm 

inom brandsäker byggnads vind eller översta våning, i 1 mom. för sam
manlagt högst 3 000 kilogram och i 2 mom. för sammanlagt högst 6 000 
kilogram. I sistnämnda fall må byggnaden ej inrymma annat bonings-
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rum än för portvakt och må ej mer än tArå lagerrum förläggas bredvid 
varandra . 

För lagerrum annorstädes än i lagerhus har föreskrift om sprinkleran-
läggning ansetts ej böra meddelas. 

21 §. 

Denna paragraf upptager bestämmelser om lagerrum för biograffilm 
inom vind eller översta våning eller annan Availing i åtminstone brand
härdig byggnad för förvaring aÂ  sammanlagt högst 150 kilogram biograf
film. 

MotsA^arande bestämmelser för röntgenfilm återfinnas i 41 § och inne
bära ATissa skärpningar i förhållande till biograffilm. Dylikt lagerrum 
för röntgenfilm skall förses med sluss och förläggas på betryggande aAr-
stånd från sjukrum. Förlägges det till byggnad inom sjuk\Tårdsanstalt, 
som är aArsedd för vård av sjuka, skall byggnaden vara brandsäker. 

22—24 §§. 

22 och 23 §§ innehålla beträffande lagerrum föreskrifter om tillstånd 
och avsyning samt 24 § vissa ordningsregier. 

B) L o k a l e r d ä r b i o g r a f f i l m h a n d h a v e s . 
25—32 §§. 

Redan i den allmänna motiveringen har berörts hurusom förvaring aÂ  
biograffilm ofta äger rum i samband med A^erksamhet vid filmbyrå för 
filmens färdigställande för förevisning. Bestämmelser om filmlaborato
r ium och filmbyrå meddelas i nu förevarande paragrafer. At t filmbyrå 
med filmsyningsrum och packningsrum jämte erforderligt kontorsutrym
me må förläggas till lagerhus framgår av 17 §. Däremot får sådan del av 
en filmbyrås verksamhet, som består i förevisning av biografbilder, ej 
förläggas till lagerhus. 

II) R ö n t g e n f i l m . 

Allmänna bestämmelser. 

33 §. 

Denna paragraf angiver i vilka fall anmälan eller tillstånd erfordras 
för innehav av röntgenfilm. För innebörden har redogjorts redan Add 2 
§, som upptager motsvarande bestämmelser för biograffilm. 

34 §. 

Angående innehållet i denna paragraf har redogörelse lämnats redan 
vid 3 §, som upptager motsvarande bestämmelser för biograffilm. 

3 — 002749 . 
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35 §. 

Då oexponerad film under förvaring givetvis måste kvar l igga i sin ori
ginalförpackning, har oexponerad film, såväl biograffilm (10 §) som rönt
genfilm, undantagi ts från de för film meddelade föreskrifter om det em
ballage, var i den under förvaring skall A-ara inlagd. 

I övrigt äga dock förordningens bestämmelser t i l lämpning å oexponerad 
film utom i fråga om transport (47 §). 

Särskilda bestämmelser. 

A) F ö r v a r i n g s 1 o k a 1 e r. 

a) Lagerhus. 

37 och 38 §§. 

Angående innehållet i dessa paragrafer hänvisas till motiveringen ATid 
13—18 §§. 

b) Lagerrum annorstädes än i lagerhus. 

39-41 §§. 
Innehållet i dessa paragrafer har berörts redan vid 19—21 §§, som upp

taga motsvarande bestämmelse för röntgenfilm. 

42 §. 
Denna paragraf hänvisar till motsA^arande bestämmelser om biograffilm 

i fråga om til lstånd och avsyning med den er inran at t medicinalstyrelsen 
skall lämna tillstånd. Vidare hänvisar den till de i 24 § upptagna ord
ningsregler. 

B) L o k a l e r d ä r r ö n t g e n f i l m h a n d h a v e s . 

43—46 §§. 

I dessa paragrafer meddelas dels vissa bestämmelser om hur lokal, där 
röntgenfilm handhaves, skall vara beskaffad, dels ock vissa ordningsföre
skrifter för verksamheten inom sådan lokal. 

Redan Add 13—18 §§ har erinrats om att i lagerhus må bedrivas sådan 
Arerksamhet, som avses i 43 §. 

I fråga om torkning av röntgenfilm, A^arom i 46 § meddelas vissa före
skrifter, er inras om angelägenheten av att torkskåpet och till detsamma 
hörande elektriska ledningar med element respektive motor samt från 
detsamma ledande kanaler ägnas synnerlig omsorg. Angående ventila
t ionsanordningarna äga, liksom vid annat handhavande eller förvaring 
av film, de i 6 § meddelade bestämmelser tillämpning. Torkskåpet bör 
icke anordnas med direkt dörr till detsamma från korridor eller t rapphus. 
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3 kap. 

Om transport. 

Detta kapitel upptager dels en avdelning med allmänna bestämmelser, 
avseende alla slag av transport, dels en avdelning med särskilda bestäm
melser, avseende transport med allmänna posten och järnväg samt sjö-
ledes. 

Enligt föreskrift i övergångsbestämmelserna skall för lagerhus, som 
före förordningens ikraftträdande tillkommit, den i 13 § andra stycket 
förekommande bestämmelsen om visst avstånd från annan byggnad även
som från jä rnväg ej äga tillämpning. 

I övrigt har i övergångsbestämmelserna medgivits anstånd viss tid efter 
ikraftträdandet med genomförandet av vissa av de i förordningen före
skrivna anordningar. 

Sedan bestämmelsen i 13 § andra stycket förklarats ej skola gälla äldre 
lagerhus synes någon bestämmelse om jämkning i förordningens före
skrifter beträffande äldre lagerhus eller lagerrum ej vara erforderlig. 

Civilingenjören Schlyteis särskilda mening. 

Schlyter har ut ta la t avvikande mening beträffande föreskriften i 13 och 
37 §§ att lagerhus för röntgenfilm skall förläggas på ett avstånd av minst 
25 meter från annan byggnad, i det han ansett att lagerhus, inrymmande 
högst fyra lagerrum borde kunna sammanbyggas med sjukhusbyggnad, 
därest den våning, däri lagerrummen anordnades, låge åtminstone i höjd 
med angränsande byggnaders vindar. 

Vidare har Schlyter beträffande 34 och 40 §§ haft avvikande mening 
därutinnan, at t han ansett a t t å vind till sjukhusbyggnad borde, därest 
gynnsamma omständigheter förelåge, kunna inredas lagerrum för för
varing av högst 6 000 kilogram röntgenfilm (alltså fyra lagerrum) under 
förutsättning att lagerrummen och angränsande utrymmen samt eA ên-
tuellt underliggande rum försåges med sprinkleranläggning. 
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Sta tens o f f ent l iga u tredn ingar 1930 
S y s t e m a t i s k f ö r t e c k n i n g 

(Siffrorna inom klämmer beteckna utredningarnas nummer i den kronologiska förteckningen.) 

Allmän lagstiftning. Rättskipning. Fångvård. 
Förberedande utkast till strafflag. Brott emot myndig

het m. in. [24] 

Statsförfattning. Allmän statsförvaltning. 
Förslag till vissa ändringar i vallagen för skyddande 

av partibeteckningar. [5| 
Betänkanden med förslag ang. skärpta kontroll före

skrifter rörande landsfiskalers och med dem jämställda 
befattningshavares medelsförvaltning m. m. [16] 

1928 års lönekommitté. Betänkande med förslag till 
allmänt avlöningsreglemente för ordinarie tjänstemän, 
tillhörande den civila statsförvaltningen. [17] 

Distriktsveterinärlönesakkunnigas utredning och för
slag beträffande ordnandet av distriktsveterinärernas* 
anställnings- och avlöningsförhållanden. [18] 

1928 års lönekommitté. Betänkande med förslag till 
lönereglering för befattningshavare vid undervisnings
väsendet. [20] 

Kommunalförvaltning. 
Utredning ang. kommunalförvaltningens ordnande i 

städerna efter processreformens genomförande. [13] 

Statens och kommunernas tlnansväsen. 

Polltl. 
Förslag till förordning ang. film. [26] 

Socialpolitik. 
Domänverkets omfattning, uppgifter och organisation. 

Iliilso- och sjukvård. 
Betänkande ang. granskning av för vissa sjukhus gäl

lande särbestämmelser. [21] 
Medicinalstyrelsens utlåtande och förslag till cpizooti-

lag och epizootiförordning. [22] 
Betänkande med förslag till ytterligare åtgärder för be

kämpande av tuberkulos hos nötkreatur. [23] 

Allmänt näringsväsen. 

Fast egendom. Jordbruk med binäringar. 
Jordbruksutredningens betänkanden. 1. Betänkande ang. 

åtgärder för vete- och rågmarknadens stödjande. [1] 
2. Betänkande ang. jordbrukets kreditförhållanden. [2] 
3. Betänkande ang. vissa åtgärder för mejerihante
ringens och smörexportens befrämjande. [4] 

Utredning och förslag beträffande åtgärder för ökad 
användning av svenska lantbruksprodukter vid all
männa inrättningar m. m. [10] 

Förslag till lag om upplagshus med rätt att utfärda 
upplagsbevis va. m. [25] 

Vattenväsen. Skogsbruk. Bergsbruk. 

Industri. 

Handel och sjöfart. 
Betänkande med förslag till lotsfötordning samt andra 

författningar och föreskrifter rörande lotsverket. [7| 
Utkast till lagbestämmelser om befraktning. [11] 

Kommunikationsväsen. 

Bank-, kredit- och penningväsen. 

Försäkringsväsen. 
1928 års pensionsförsäkringskommitté och organisations

sakkunniga. Statistiska undersökningar samt kost
nadsberäkningar. [15] 

Kyrkoväsen. Undervisningsväsen. Andlig 
odling 1 övrigt. 

Skydd för äldre kulturföremål. [3] 
Betänkande med förslag ang. ordnande av den lägre 

lantbruksundervisningen. [9] 
Utredning och förslag rörande praktiska bildningslinjer 

på realskolans åldersstadium. [14] 
Utredning angående beredande av större möjlighet för 

skoldistrikt att vid minskning av antalet barn in
draga skolor och skolavdelningar. [19] 

Försvarsväsen. 
Utredning rörande Sveriges försvarspolitiska läge samt 

behov av försvarskrafter. |12] 

Utrikes ärenden. Internationell rätt. 
Gränsen för Sveriges territorialvatten. [6] 

Isaac Marcus 13oktr.-A.-B., Stockholm 1030 


