
 

 

   

 

Tillsyn   

 
Varför tillsyn? 

I de tre kommunerna Karlshamn, Sölvesborg 

och Olofström har Räddningstjänsten Västra 

Blekinge ansvar för att utföra tillsyn. Tillsynen 

utförs för att se till att den enskilde följer 

lagen men även för att ge råd och stöd till den 

enskilde. Med den enskilde avses både enskild 

person och företag eller andra verksamheter.  

 

Kommunerna har rätten att fritt välja var och 

när tillsyn ska genomföras. Räddningstjänsten 

Västra Blekinge har valt att arbeta med 

tematillsyner. Detta innebär att det inför varje 

år väljs ett tema som till exempel skolor eller 

hotell. Detta tema samt andra utvalda 

tillsynsobjekt presenteras i ett tillsynsprogram 

som upprättas inför varje år. 

Tillsynsprogrammet godkänns och antas av 

direktionen vilken består av de politiker som 

valts för att besluta om Räddningstjänstens 

verksamhet.  

 

En tillsyn kan utföras med stöd av följande två 

lagstiftningar:  

Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor (LSO) 

Ägare eller nyttjanderättshavare ska i skälig 

omfattning hålla utrustning för släckning av 

brand samt för livräddning vid brand eller 

annan olycka. Vidare ska denna också vidta de 

åtgärder som krävs för att förebygga brand 

och för att hindra eller begränsa skador till 

följd av brand (2 kap. 2 § LSO ). Vid en tillsyn 

kontrollerar Räddningstjänsten hur väl detta 

uppfylls och ställer, i de fall det behövs, krav 

på åtgärder.  

 

Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till 

byggnader, lokaler och andra anläggningar. 

Myndigheten har också rätt att få de 

upplysningar och handlingar som behövs för 

tillsynen (5 kap. 2 § LSO). 

Tillsyn enligt lag (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Den som hanterar, överför eller importerar 

brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de 

åtgärder som krävs för att förebygga olyckor 

som kan orsaka skador på liv, hälsa, egendom 

och miljö (6§ LBE). Förutom lagen finns ett 

flertal föreskrifter gällande brandfarliga och 

explosiva varor. Vid en tillsyn kontrollerar 

Räddningstjänsten hur väl lagen samt gällande 

föreskrifter efterlevs.  

 

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få 

de upplysningar och den dokumentation som 

krävs för tillsynen. Vid tillsynen har 

myndigheten även rätt att få tillträde till de 

områden, lokaler och andra utrymmen som 

används i samband med hanteringen av 

brandfarliga eller explosiva varor (24 § LBE).  

 

Hur kan Ni förbereda Er inför tillsynen? 

Tillsynsförrättaren kommer att vilja titta på till 

exempel verksamhetens systematiska 

brandskyddsarbete och dokumentation 

gällande brandfarlig vara. Förbered er genom 

ta fram sådan dokumentation. Se även till att 

ha tillgång till nycklar som krävs för att nå 

samtliga utrymmen i verksamhetens lokaler, 

förvaringsskåp för brandfarlig vara o.s.v.  

 

 



Räddningstjänsten kommer att kontrollera ifall 

er verksamhet omfattas av kravet på skriftlig 

redogörelse för brandskyddet och att ni i så 

fall skickat in en sådan.  

 

Hur genomförs en tillsyn? 

Tillsynen inleds med att vi pratar om 

verksamheten och tittar på relevant 

dokumentation. Verksamhetens systematiska 

brandskyddsarbete ses över och eventuella 

brister diskuteras. När detta är färdigt går vi 

en runda i verksamhetens lokaler och 

kontrollerar brandskyddet gemensamt.  

 

Tillsynen avslutas med att tillsynsförrättaren 

sammanfattar de brister som eventuellt 

uppmärksammats.  

 

Vad händer efter tillsynen? 

Tillsynsförrättaren skriver i de flesta fall ett 

tillsynsprotokoll där de brister som 

uppmärksammades vid tillsynen presenteras. 

Detta tillsynsprotokoll kan betraktas som 

minnesanteckningar över de åtgärder 

ägare/nyttjanderättshavare och 

tillsynsförrättare kommit överens om. Ägaren 

eller nyttjanderättshavaren ges en tidsfrist 

inom vilken bristerna ska åtgärdas. 

 

Är bristerna allvarliga kan  

Räddningstjänsten komma att lägga ett 

föreläggande. Ett föreläggande läggs även i de 

fall då ägare eller nyttjanderättshavare ej 

åtgärdar de brister som presenterats i ett 

tillsynsprotokoll. Ett föreläggande kan 

överklagas. Föreläggandet ska överklagas 

inom tre veckor. Överklagan ställs till 

Länsstyrelsen men sänds till 

Räddningstjänsten.  

 

Om ägare eller nyttjanderättshavare ej utför 

de åtgärder som förelagts dem kan 

föreläggandet komma att förenas med ett vite 

eller förbud. Storleken på ett vitesbelopp 

beror på vilka åtgärder som krävts och kräver 

ett politiskt beslut av Räddningstjänstens 

direktion. Då ett föreläggande kombineras 

med förbud medför detta att ägaren eller 

nyttjanderättshavaren förbjuds att bedriva 

vissa verksamheter. Ett förbud kan utfärdas 

med omedelbar verkan om en brist anses 

tillräckligt allvarlig.  

 

Sist i protokollet finns ett intyg. Detta ska 

sändas till Räddningstjänsten då åtgärderna är 

utförda. I vissa fall utför Räddningstjänsten en 

efterbesiktning på plats. Denna 

efterbesiktning ingår i tillsynen och kostar 

inget extra. Ibland uppstår det situationer där 

en åtgärd av någon anledning inte kan bli 

färdig inom den utsatta tidsfristen. Hör av er i 

god tid till Räddningstjänsten så för vi en 

diskussion kring detta.  

 

Varför tar Räddningstjänsten ut en avgift 

för tillsyn? 

Räddningstjänsten har rätt att ta ut en avgift 

för tillsynsbesök som föranletts av 

bestämmelserna (5 kap. 4 § LSO). Avgiften 

som tas ut består av en grundavgift samt en 

timkostnad. Grundavgiften tas ut för transport 

samt administrativ hantering. Med 

administrativ hantering menas den tid som 

tillsynsförrättaren lägger på förberedelser och 

protokollskrivning. Aktuell taxa finns på 

Räddningstjänstens hemsida.  

 

Information 

Räddningstjänsten vill påminna om att 

tillsynen ska ses som ett tillfälle att få råd, stöd 

och vägledning. Det är lätt att bli hemmablind 

och det kan då vara värdefullt att någon 

kommer in med nya ögon. På 

Räddningstjänstens hemsida finns 

informationsmaterial, om till exempel 

systematiskt brandskyddsarbete, som kan vara 

till hjälp för verksamheten. Vi välkomnar er att 

kontakta oss på telefon eller via e-post om ni 

har frågor eller synpunkter!  
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