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Rektor 

BESLUT 

Diarienummer  

I C35 2907/99 

Datum 1999-05-27 

Festverksamhet i universitetets lokaler 
Lunds universitets lokaler är anordnade och avsedda för 

undervisnings, -forsknings, -och förvaltningsändamål. Lokalerna är 

normalt ur säkerhetssynpunkt olämpliga för festverksamhet. 

Lokalerna innehåller också inredning och utrustning för stora värden 

som kan komma till skada.  

 

För att minska riskerna för materiella skador men framför allt riskerna 

för olyckor med personskador som följd beslutas härmed att 

festverksamhet i de universitetslokaler som inte är särskilt anpassade 

för denna typ av verksamhet inte är tillåten.  

 

Detta beslut har fattats av undertecknad rektor i närvaro av 

universitetsdirektören Peter Honeth efter föredragning av 

byggnadschefen Lars Lavesson. 

 

 

Boel Flodgren 

Lars Lavesson  

 

Bilaga: PM 1999-05-27 

Sändlista 

Samtliga studentkårer 

Områdeskanslierna 

Förvaltningens enheter 

Prefekt/motsv 
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Byggnadsenheten 

PM 

Diarienummer  

I C35 2907/99 

Datum 1999-05-27 

Festverksamhet i universitetets lokaler 
Festverksamhet i skilda former förekommer i universitetets lokaler. 

Förhållandet har blivit känt genom rapporter från vårt 

bevakningsföretag. Flertalet lokaler inom universitetet är dock 

olämpliga för feständamål, främst av säkerhetsskäl. Lokalerna 

innehåller ofta också inredning och utrustning för stora värden som 

kan komma till skada. För att minska riskerna för materiella skador 

men framför allt riskerna för framtida olyckor med personskador bör 

verksamheten regleras. 

Brand 

Universitetets lokaler är normalt inte säkerhetshetsmässigt utrustade 

att hysa denna typ av arrangemang. Större krav på bra 

utrymningsmöjligheter ställes normalt i samband med festverksamhet. 

Brandriskerna kan i sig bedömas vara betydligt större än i den 

ordinarie verksamheten. Vid festtillfället vistas kanske fler personer 

än normalt i lokalerna varav flera kanske inte känner till lokalerna och 

inte hittar till utrymningsvägarna. Uppmärksamheten beträffande 

begynnande eldsvåda är sannolikt också under pågående 

festarrangemang lägre än normalt, så också den individuella 

orienteringsförmågan. Universitetet kan inte i normalfallet, utan stora 

kostnader, tillgodose dessa för festarrangemang speciella krav på 

utrymningsmöjligheter. 

Materiella skador 

I samband med fester har förekommit förstörelse och vandalisering av 

byggnader, inredning och utrustning. Detta har orsakat universitetet 

kostnader. Undervisning och forskning kan också blivit lidande. I 

Postadress Box 117, S-22100 Lund   Besöksadress Byrålogen Paradisgatan 5C   Telefon växel 046-222 00 00   

Fax 046-222 44 00   Webbadress www.lu.se 

https://www.lu.se/


Sida 2 av 2 

 

 

samband med festverksamhet utsätts ofta lokalerna också för onormalt 

slitage. 

Stöldrisk 

Risken för stölder i universitetets lokaler ökar väsentligt i samband 

med fester. Ytterdörrarna hålls ofta kvällstid uppställda eller låsta. 

Obehöriga personer kan därmed bereda sig tillträde till lokaler där 

utrustning för stora värden finns placerad. Utöver de materiella 

värdena kan också värdefulla forskningsresultat spolieras vid stölder. 

Personskador 

I samband med att studenter utövat festverksamhet i universitetets 

lokaler har personskador inträffat. Ansvarsfrågan vid sådana 

personskador är för närvarande inte löst. 

Lokalvård 

Vid fester utsätts lokalerna ofta för onormalt stor nedsmutsning med 

följande kostnader för extra städinsatser. Dessa kostnader drabbar 

normalt inte festarrangören. 

Festverksamhet 

Festverksamhet skall bedrivas i för ändamålet lämpliga lokaler. 

Studenterna har god tillgång till sådana lokaler via studentnationerna 

och -kårerna, Akademiska Föreningen, kårhuset etc.  

 

För universitetets personalarrangemang finns också lokaler att tillgå. 

Ansvarig för tillstånd i dessa lokaler är respektive prefekt. För 

gemensamma lokaler ansvarar byggnadsenheten. 
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