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1.    INLEDNING 
Ett av inriktningsmålen i Västra Blekinge lyder att Räddningstjänsten ska medverka till att stärka den 

enskildes förmåga att själv förebygga och minska effekterna av oönskade händelser. 

Tillsynsverksamheten är en viktig del i arbetet för att nå detta mål. Räddningstjänsten ska utöva tillsyn 

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

varor. Tillsynerna kan ske i samverkan med andra berörda myndigheter.  

 

Tillsyn enligt LSO 2:2 genomförs som tematillsyn eller som händelsebaserad tillsyn utifrån brister som 

noterats eller utifrån information från allmänheten eller från andra myndigheter. Tema för tillsyn LSO 

2:2 tas fram internt och täcker ett område där brister generellt har noterats eller kan förväntas. 

Exempel på teman kan vara flerbostadshus, vårdboenden, samlingslokaler eller kyrkor. 

 

Tillsyn enligt LSO 2:4 genomförs med fyraårsintervall på de verksamheter som Länsstyrelsen klassat 

som farlig verksamhet utifrån kapitel 2:4 i lag om skydd mot olyckor. I inledningen av 2021 omfattas 20 

verksamheter i västra Blekinge av LSO 2:4.  

 

Tillsyn enligt LBE genomförs med fyraårsintervall på de verksamheter som hanterar brandfarliga eller 

explosiva varor över tillståndspliktig mängd. Händelsebaserad tillsyn kan ske vid misstanke om brister i 

hanteringen. Tillsyn kan genomföras oavsett om verksamheten har tillstånd för hantering av 

brandfarlig vara. 

 

Personal som utför tillsyn ska ha genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

utbildning ”Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A”, ”Påbyggnadsutbildning i 

räddningstjänst för brandingenjörer” eller motsvarande äldre utbildning. 

2. TILLSYNSPROCESSEN 
 

Varje tillsyn skall dokumenteras i en tjänsteanteckning och där bristerna är allvarliga skall ägaren eller 

nyttjanderättshavaren även föreläggas om rättelse. 

 

Internt presenteras planerade samt händelsebaserade tillsyner som beting i Daedalos. Betingen syftar 

till att tydliggöra hur tillsynsarbetet fortskrider, både för den enskilde tillsynsförrättaren och för 

uppföljning av verksamheten i stort. 

 

Aktivitetsmål avseende tillsynsverksamheten 2021 

 Tillsyn ska utföras enligt tillsynsplan. Under 2021 ska minst 200 tillsyner genomföras (LSO och 

LBE). Uppföljning ska utföras kontinuerligt under året bland annat i samband med inplanerade 

tillsynsmöten (fyra gånger/år). 
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3.    TILLSYN LSO 
Inriktningen för tillsynsverksamheten enligt LSO under 2021 kommer vara enligt nedan. 

 

Tematillsyn  

Huvuddelen av årets tillsyner kommer ske på följande verksamheter: 

Campingplatser och ställplatser 

Campingbranschen växer stadigt och beläggningen på campingplatserna likaså. Fullsakliga försök har 

visat att brandspridning mellan två husvagnar eller husbilar kan gå oerhört snabbt. Det är av den 

anledningen viktigt att avstånd mellan campingenheterna hålls och att campingägaren har god 

ordning på brandskyddet. Ställplatserna i kommunerna är ofta fullbelagda och riskerna, med till 

exempel för korta avstånd mellan fordon, är inte mindre här.  

 

Flerbilsgarage 

Det finns ett flertal flerbilsgarage i våra medlemskommuner och dessa är oftast sammanbyggda med 

flerbostadshus eller gallerior. Garagen kan vara stora och ha långa inträngningsvägar vilket kan 

försvåra en räddningsinsats. Det är viktigt att brandcellsgränserna mot omkringliggande verksamheter 

håller och att det finns goda ventileringsmöjligheter. Det har nyligen beslutats att krav ska införas 

gällande laddningsplatser för el- och hybridfordon. Räddningstjänsten har under år 2020 tagit fram ett 

PM med rekommendationer. Tillsyn på flerbilsgarage medför en möjlighet att ett relativt tidigt skede 

diskutera risker och framföra våra rekommendationer gällande detta.  

 

Bil- och däckverkstäder samt bilförsäljare 

I Bil- och däckverkstäder hanteras ofta brandfarlig vara vilken ibland inte är tillståndspliktig och då inte 

tillsynas enligt LBE. Vissa inrymmer däckhotell vilket innebär att enormt mycket däck förvaras på plats 

året runt. En brand i en sådan byggnad kan komma att bli väldigt stor, svårsläckt och ha stor påverkan 

på miljön. Bilförsäljare är ofta knutna till en verkstad och det är därför passande att genomföra tillsyn 

även på dessa.  

 

Släpande tillsyn från 2020 

Pandemin påverkade till viss del vårt tillsynsarbete och de tillsyner som ej kunde genomföras kommer 

att genomföras under år 2021.  

 

Händelsebaserad tillsyn 

Då brister i en verksamhet noteras av räddningstjänsten eller via information från allmänhet eller 

myndighet kan beslut tas om att genomföra tillsyn på verksamheten. Verksamheter där brister kan 

beläggas ska ges prioritet. 

 

Tillsyn LSO 2:4 

Tillsyn på verksamheter som omfattas av 2 kap. 4 § i Lag om skydd mot olyckor sker med 

fyraårsintervall enligt plan. Totalt finns 20 objekt i Västra Blekinge som av Länsstyrelsen är klassade 

som farlig verksamhet enligt LSO 2:4. Verksamheterna är enligt lagen skyldiga att analysera sina risker. 

För de risker som anses oacceptabla skall åtgärdsförslag tas fram. Vid tillsyn kontrolleras bland annat 

att verksamheten har en aktuell riskanalys och att de utfört en åtgärdsplan för att reducera de 

oacceptabla risker som identifierats. 
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4.    TILLSYN LBE 
Inriktningen för tillsynsverksamheten enligt LBE under 2021 delas in i 2 huvudkategorier. 

 

Tillsyn enligt frist 

Huvudinriktningen är enligt plan de objekt för vilka fristen för tillsyn har passerat alternativt under 

2021 kommer passera.   

 

Händelsebaserad tillsyn 

Då brister i en verksamhet noteras av räddningstjänsten eller via information från allmänhet eller från 

myndighet kan beslut tas om att genomföra tillsyn på verksamheten. Verksamheter där brister kan 

beläggas ska ges prioritet. 


