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Antagen av Miljö- & räddningstjänstnämnden 2017-12-20
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Eskilstuna kommun

Inledning
Räddningstjänstens strategi för säkerhetsarbete syftar till att i första hand genom förebyggande åtgärder
förhindra att olyckor inträffar och genom skadeförebyggande åtgärder vidtagna i förväg begränsa skador vid
bränder och olyckor. I Eskilstuna kommuns visionsarbete 2020 är vår målsättning att ingen ska omkomma vid
bränder i kommunen.
Tillsynsplanen är ett underliggande dokument till kommunens Handlingsplan för olycksförebyggande arbete
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Tillsynsplanen beskriver hur tillsynen som kommunen utövar över
den enskilde enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor skall bedrivas i Eskilstuna kommun.
Tillsyn omfattar kontroll av att lagrumen 2 kap. 2-4 §§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Tillsyn enligt LSO regleras i 5 kap. 1 § där det framgår
att varje kommun lokalt ska kontrollera att LSO efterlevs inom kommunens område och tillsyn enligt LBE
regleras i 21 § LBE.

Tillsynsverksamheten
LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR 2 KAPITLET 2 § OCH 3 §
Omfattning
Tillsyn av 2 kap. 2 § LSO görs över byggnader och anläggningar för att säkerställa ett skäligt brandskydd. Ägare
av vissa byggnader eller anläggningar är tillsammans med nyttjanderättshavare skyldiga att lämna in en skriftlig
redogörelse över brandskyddet enligt 2 kap. 3 § LSO, vilka detta är framgår i föreskrifter om skriftlig
redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10).

Genomförande
Tillsynen utgör i huvudsak en kontroll av det samlade brandskyddet som finns på enskilda verksamheter,
byggnader eller anläggningar. Vid tillsynen bedöms om fastighetsägaren och verksamheten bedriver ett
systematiskt brandskyddsarbete i tillräcklig omfattning samt om befintlig skyddsnivå anses skälig.
Bedömningen av om brandskyddet är tillfredsställande omfattar byggnadens och verksamhetens samtliga
brandskyddsåtgärder vägda mot de brandrisker som finns. I samband med tillsyn genomförs
stickprovskontroller hur det systematiska brandskyddsarbetet genomförs, skriftlig dokumentation av
brandskyddet och i förekommande fall dess innehåll, omfattning och efterlevnad. Vid brister i brandskyddet
och/eller utrymningssäkerheten skrivs föreläggande eller förbud enligt LSO 5 kap. 2 §.

När genomförs tillsyn?
Planerad tillsyn görs löpande under året på verksamheter, byggnader och anläggningar som redovisas i Core
Förebyggande. Tillsyn kan även utföras på förekommen anledning, s.k. händelsebaserad tillsyn, till exempel vid:




Nytillkommen eller väsentligt förändrad verksamhet.
Vid kännedom eller misstanke om brister i brandskyddet genom information från allmänheten, annan
myndighet eller brister som framkommit i samband med olycksutredning eller tematillsyner.
Vid uppmärksammande av brister i brandskyddet vid uttryckning kontaktas räddningschefen i
beredskap som har mandat att tillsammans med räddningsledaren genomföra händelsebaserad tillsyn
om räddningsledaren inte själv har delegation att fatta beslut som behövs.

Tillsynen kan även utgöras av s.k. tematillsyner som omfattar en speciell objektsgrupp, särskild risk,
arrangemang eller geografiskt område. Tematillsyner genomförs oannonserat och oanmält i pågående
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verksamheter och ingen avgift tas vid tematillsyner. Handläggare bedömer tillsynsfristen utifrån resultatet på
tillsynen.

LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR 2 KAPITLET 4 §
Omfattning
Tillsyn av 2 kap. 4 § görs på de anläggningar där verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka
allvarliga skador på människor eller miljö. Dessa anläggningar beslutas av länsstyrelsen i samråd med
räddningstjänsten. Länsstyrelsen har beslutat att följande fem anläggningar är så kallade 2:4-anläggningar;
Ekeby Avloppsreningsverk och biogas, EPC Sverige AB, Eskilstuna flygplats, Outokumpu Stainless AB och
Värmeverket Brunnsta. Tillsynen avser kontroll av de särskilda krav som ställs på dessa anläggningar.

Genomförande
Tillsynen utförs genom granskning av anläggningens riskanalyser samt besök på plats där bedömning görs av
deras plan när olycka har inträffat.

När genomförs tillsyn?
Tillsynen kan samordnas med andra berörda myndigheters tillsyn samt i samband med tillsyn enligt 2 kap. 2 §.
Tillsynsförrättare och insatsledare genomför tillsynen. Insatsledares fokus är att kontrollera förmågan hos
räddningstjänsten och verksamheten att hantera olyckor som kan ske.

LAG (2010:1011) OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR
Omfattning
Tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor görs avseende hanteringen av brandfarliga och
explosiva varor.

Genomförande
Vid tillsynen görs stickprovskontroller av hur verksamhetens efterlevnad är av LBE. Vid kontroll av hanteringen
av brandfarlig vara och/eller explosiv vara kan bland annat verksamhetens systematiskaarbete med säkerheten
i hanteringen beaktas samt att krav och villkor ställda i lag, förordning, föreskrifter och tillstånd uppfylls.

När genomförs tillsyn?
Planerad tillsyn görs löpande under året på hanteringsställen som redovisas i Core Förebyggande. I samband
med tillsyn av 2 kap. 2 § lag om skydd mot olyckor kan även s.k. samplanerad tillsyn ske av verksamheter som
hanterar brandfarliga och explosiva varor.
Särskild tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor kan även utföras på förekommen anledning, s.k.
händelsebaserad tillsyn:





Tillsyn vid nytillkommen eller väsentligt förändrad verksamhet.
Tillsyn vid kännedom eller misstanke om brister i brandskyddet genom information från allmänheten,
annan myndighet eller allvarliga brister som framkommit i samband med olycksutredning eller
tematillsyner.
Vid uppmärksammande av brister i brandskyddet vid uttryckning kontaktas räddningschefen i
beredskap som har mandat att tillsammans med insatsledare genomföra händelsebaserad tillsyn.
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Tematillsyner kan även utföras inom LBE. Tematillsyner genomförs oannonserat och oanmält i pågående
verksamheter och ingen avgift tas vid tematillsyner. Handläggare bedömer tillsynsfristen utifrån resultatet på
tillsynen. Fristen bör ej vara mer än fyra år.

Faktorer som styr urvalet av planerade tillsyner
Följande faktorer styr urvalet av planerade tillsyner:









Stor risk för, eller stora konsekvenser vid, brand.
Erfarenheter från utförda brand- och olycksutredningar.
Erfarenheter från tidigare tillsyner.
Väsentliga eller ofta förekommande förändringar som påverkar brandskyddet.
Verksamheter med tillstånd att hantera brandfarlig vara.
Verksamheter med serveringstillstånd och danstillstånd.
Byggnader eller anläggningar, som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse.
Uppmärksammande av avsaknad inlämnad skriftlig redogörelse av brandskyddet eller brister i
skriftliga redogörelsen.

Faktorer som styr urvalet av tematillsyner:











Vattenlivräddning (kommunala badplatser)
Försäljning av brandfarlig vara i publika lokaler
Utrymningssäkerhet i julhandeln
Utrymningssäkerhet vid dansrestauranger, pubar, festlokaler, samlingslokaler etc.
Säkerhet vid offentliga arrangemang, festivaler etc.
Försäljning av fyrverkerier
Tillfälliga övernattningar i lokaler som i huvudsak är utformad för annan verksamhet
Campingplatser
Mässor
Föreningslokaler

Rengöring av fasta förbränningsanordningar och kontroll av brandskyddet
LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR 3 KAPITLET 4 §
Kommunen ska i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) av förbränningsanordningar sker.
Kommunen ska även ansvara för att det som ska rengöras också kontrolleras ur brandskyddssynpunkt
(brandskyddskontroll). Denna kontroll gäller även tak, skorsten och anslutande byggnadsdelar. Miljö- och
räddningstjänstnämnden har antagit frister för med vilket intervall rengöring och brandskyddskontroll ska ske
(Eskilstuna kommuns lokala föreskrifter om sotningsfristergällande från och med den 1 mars 2015). Miljö- och
räddningstjänstnämnden har slutit avtal med entreprenörer som utför rengöring, brandskyddskontroll och
rensning för kommunens räkning. Entreprenörerna ansvarar själva för att upprätthålla den kompetens som
krävs för brandskyddskontroll och rengöring. Personalen som självständigt utför rengöringsarbete skall ha
erforderlig yrkesutbildning eller arbeta under sakkunnig ledning. Entreprenörerna skall tillse att
brandskyddskontroll utförs av personal med skorstensfejarteknikerexamen eller annan godkänd kompetens
enligt Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.
Räddningstjänsten kontrollerar att entreprenörerna utför rengöring och brandskyddskontroll. Den som vill
utföra rengöring i egen regi kan begära dispens enligt LSO 3 kap. 4 § andra stycket.
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