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Inledning 
Plan för myndighetsutövning är ett underliggande dokument till Plan för 

olycksförebyggande verksamhet som räddningstjänsten Sävsjö  kommun arbetat fram. 

Enligt Lag om skydd mot olyckor ska räddningstjänsten i Sävsjö kommun inom sitt 

verksamhetsområde ansvara och tillse att tillsyn över den enskilde samt att sotning 

(rengöring) och brandskyddskontroller utförs. Sävsjö kommun skall också enligt 

kommuns beslut ansvara för tillståndshantering regleras enligt Lag om brand och 

explosiva  varor. 
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Tillsyns- och  tillståndsverksamheten 
Organisation för tillsynsverksamheten 
För att utföra och utveckla det förebyggande brandskyddsarbetet på det sätt som 

lagstiftningen förutsätter, finns rutiner med ett arbetssätt som uppfyller lagstiftningens 

intentioner. Tillsynsverksamheten har skapat förutsättningar för att det finns en bra 

kundrelation. Kundrelationen har utvecklats genom åren mellan Sävsjö kommun och 

fastighetsägare/nyttjanderättshavare. 

I tillsynsverksamheten är det två personer som har tillsynsarbete som en del i sin tjänst, 

dessa delar motsvarar årsarbetstiden för 0,3 tjänster.  

Tillsyn 
Tillsyn är en myndighetsutövning som ska säkerställa att lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor efterlevs. Tillsynsverksamheten ska inte bara vara ett besök för att säkerställa 
ett den enskilde bedriver ett bra systematiskt brandskyddsarbete. Tillsynen ska se till 
att ett skäligt brandskydd uppfylls. Ett annat viktigt skäl är att upptäcka risker för att 
kunna förhindra att andra olyckor sker. Tillsyn kan även beställas av 
fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren och då gör tillsynsförrättaren en bedömning 
om tillsynen ska prioriteras.  

 

Vid ett tillsynsbesök ska tillsynsförrättaren tillsammans med 
fastighetsägare/nyttjanderättshavare (brandskyddsansvarig) diskutera och följa upp 
verksamhetens brandskyddsarbete. Tillsynsförrättaren gör även stickprov för att 
säkerställa att byggnaden håller ett skäligt byggnadstekniskt brandskydd. 
Tillsynen görs enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och/eller lag (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor. 

Innehållet vid besöken ska bland annat bestå av: 

 verksamhetens systematiska brandskyddsarbete (SBA), 

 tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brand och explosiva varor, 

 fastighetens tekniska brandskydd, 

 operativ räddningsinsats inom objektet. 

 

Efter tillsynsbesöket kommunicerar tillsynsförrättaren med verksamheten via 

tjänsteanteckningar. Verksamhetsutövare/fastighetsägaren har 2- 3 veckor på sig att 

yttra sig om de har något att tillföra i ärendet. Om räddningstjänsten bedömer att 

brandskyddet är oskäligt skrivs ett föreläggande där det framgår vilka brister som ska 

åtgärdas. 
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Föreläggande 
Vid de tillfällen då tillsynsförrättaren bedömer att brandskyddet är oskäligt skrivs ett 

föreläggande. Det slutliga beslutet om vilka åtgärder som ska genomföras fattas av 

räddningschef. 

Föreläggande kan också förenas med vite. Fastställande om vite och av vitesbelopp 

beslutas av kommunstyrelsen. 

 

Tillsynsförrättare 
De resurser som åtgår i form av personal för att bedriva tillsynsverksamheten, både enligt 

Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor, ska utföras av utsedd 
personal i räddningstjänsten.  

 

Kompetens för tillsynsförrättare 
Tillsynsförrättaren ska ha nödvändig kompetens för att kunna se till att åtgärder vidtas 

för att förebygga bränder och andra olyckor. Målsättningen är att en tillsynsförrättare 

ska ha gått MSB:s utbildning inom Tillsyn- och annan olycksförebyggande verksamhet 

A eller brandingenjörsexamen. 

Vid tillsyn på enklare objekt bedöms Räddsam F:s interna utbildning inom 

förebyggande verksamhet som tillräcklig.  

 

Fördelning av tillsynsobjekt 
Befintliga objekt enligt tillsynsregistret fördelas bland utsedda tillsynsförrättare. 

Tillsynsförrättaren ansvarar för att utföra tillsyn på aktuella fastigheter, verksamheter 

och vara en naturlig kontakt till ägare/nyttjanderättsinnehavare. 

Förutsättningarna finns då för att skapa och utveckla en öppen och återkommande 

kommunikation mellan parterna. 

 

Nybyggnation 
Sävsjö kommuns räddningstjänst medverkar i den process som beskrivs i plan- och 

bygglagen och som gäller ny- och ombyggnationer i samverkan med kommunens miljö- 

och byggkontor. 

Vid byggsamråd eller liknande som miljö- och byggkontoren kallar till, ska utsedd 

person i räddningstjänsten göra en bedömning om det finns behov att medverka i 
samrådet. 

 

Tillsynsplanering 
Varje år ska ansvarig för tillsyner ta fram en plan för den tillsynsverksamhet som ska 

bedrivas under de kommande året. Planen ska fastställas av räddningschefen. 
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Planeringen av tillsyn ska utgå från… 

 Tema 

 Risker och riskobjekt – personalomsättning, verksamhet mm.  

 Erfarenheter 

 Nya föreskrifter 

 Samordnad tillsyn med t ex. andra myndigheter 

 RäddSam F (gemensamma aktioner inom länet) 

Farlig verksamhet enligt LSO 4 § 2 kap. samt Sevesolagen – Lagen (1999:381) 
Viss verksamhet kan innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på 
människor eller miljö. För dessa verksamheter ställs det högre krav för att minska 
risken för att en olycka ska ske och konsekvenserna vid en olycka. 

 
Hindra och begränsa skador 

Anläggningarna ska i skälig omfattning se till att hindra och begränsa allvarliga skador. 
Detta kan göras till exempel genom att ha egen beredskap i form av personal eller att på 
annat sätt bekosta personal eller utrustning. Kraven ställs på fastighetsägaren eller den 
som utövar verksamheten. 

 
Riskanalys 

Verksamhetsutövaren är skyldig att analysera riskerna för allvarliga olyckor. Vi 
rekommenderar att man inför och under upprättande av en sådan riskanalys samråder 
med räddningstjänsten. Vissa anläggningar omfattas också av andra lagstiftningars 
krav på riskanalys och analyserna kan till viss del integreras. Det är dock viktigt att 
lagstiftningarnas olika syften uppnås med den gemensamma analysen. 

 

Följande anläggningar klassas som farliga verksamheter: 

 Hjärtlanda Bergtäkt, NCC 

 Boda Bergtäkt, NCC 

Följande verksamhet klassas som Sevesoanläggning i den lägre kravnivån: 

 A-lackering AB 

Tillståndshantering 
Enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor är kommunen ansvarig 

för tillståndshanteringen där verksamheter bedriver hantering av dessa varor. Inom 

Sävsjö  kommun är räddningstjänstens ansvarig  för tillståndshanteringen av brandfarliga 

och explosiva varor. Tillståndsärenden hanteras av personal med förebyggande 

kompetens. I vissa ärenden exempelvis tillstånd avseende förvaring i cisterner sker 

samverkan med kommunernas Miljö- och byggnadskontor. 

Ärenden handläggs i den omfattning som ansökningar inkommer till funktionen. 
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Sotningsverksamheten 
Sävsjö Kommun ansvarar enligt uppdrag av kommunstyrelsen för att rengöring 

(sotning) och brandskyddskontroller genomförs i kommunen. Räddningstjänsten har 

genom avtal lagt utförandet av rengöring (sotning) och brandskyddskontroller på privat 

entreprenad.  

Avtalstiden för Sotning /rengöring och brandskyddskontroll gäller tom 2023-05-31 

med möjlighet för 2 års förlängning. Entreprenör för detta uppdrag är Sävsjö 

Sotningsdistrikt. 

 

Planering av rengöring (sotning) samt brandskyddskontroll 
Entreprenören ska enligt upprättat avtal planera och utföra verksamheten enligt de 

bilagor som ingår i avtalet ”Allmänna bestämmelser för rengöring och 

brandskyddskontroll” samt ”Arbetsordning för rengöring och brandskyddskontroll”. 

Arbetet ska utföras i den omfattning som anges i upphandlingsavtalet 2018-12 04 . Detta 

beskrivs i upphandlingsavtalet i bilaga 4 . Arbetet gällande brandskyddskontroll ska utföras i 

den omfattning som framgår av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps 

föreskrifter (SRVFS 2005:9). 

 

Medgivande om att fastighetsägare får utföra rengöring (sotning) 
Lag (2003:778) tillåter att kommunen får medge att en fastighetsägare själv utför eller 

låter annan utföra rengöring (sotning) på den egna fastigheten. Vilka regler och rutiner 
som ska gälla för sådant medgivande har fastställts av räddningstjänsten. 

 

Uppföljning av sotningsverksamheten 
Entreprenörerna ska föra bok över alla fastigheter inom respektive verksamhetsområde. 

Entreprenörerna ska på uppmaning lämna in en redovisning av genomförda 

sotningsuppdrag och brandskyddskontroller till räddningstjänsten. För uppföljning och 

samverkan ska även samverkansmöten genomföras vid behov. 

 

Kompetens inom sotningsverksamheten 
De personer som utför rengöring (sotning) för kommunernas räkning ska ha genomgått 

yrkesutbildning för skorstensfejarmästare och skaffat sig tillräcklig erfarenhet genom 

yrkesverksamhet inom området. 

Behörig att utföra brandskyddskontroll ska inneha den kompetens som framgår av 

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (SRVFS 2005:9). 

 

 


