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Fastställd i Direktionen 2023-01-20.  
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Nomenklatur 

LSO    Lag om skydd mot olyckor (2003:778) 

LBE Lag om brandfarliga och explosiva varor 

(2010:1011) 

2:4-anläggning Anläggning som innebär fara för att en 

olycka ska orsaka allvarliga skador på 

människor eller miljön, även kallad farlig 

verksamhet, enligt 2 kap. 4 § i lag om 

skydd mot olyckor 

SBA    Systematiskt brandskyddsarbete 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap 
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1 Inledning 
Detta dokument beskriver Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalens tillsynsplan för 2023 när det 

gäller tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt lagen om brandfarliga och explosiva 

varor (2011:1011). Dokumentet beskriver vilka objekt som valts ut för tillsyn, bakgrunden till varför 

de valts, vilka resurser som finns tillgängliga samt arbetssätt och tidsplan för året. För att motivera 

tillsynsplaneringen har räddningstjänstens huvudsakliga styrdokument Handlingsprogram för skydd 

mot olyckor (2022-03-30) och Riskbild (2022-03-30) använts. 

21 oktober 2020 beslutade riskdagen att utföra lagändringar i lag om skydd mot olyckor i syfte att 

kommunala räddningstjänster ska bli mer effektiva. Bakgrunden till lagförändringarna är två 

utredningar som utfördes efter Västmanlandbranden 2014 och skogsbränderna 2018 där lärdomar 

om hanteringen av dessa skogsbränder gav lärdomar om hur räddningstjänster kan förbättras. 

Utredningen efter 2018 omfattade inte bara räddningstjänstens förmåga till samverkan och 

hantering av räddningsinsatser utan omfattade hela lagstiftningen. Lagförändringarna började gälla 1 

januari 2021. 

I och med lagförändringarna fick även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rätt att 

meddela föreskrifter i hur kommunal tillsyn ska planeras och utföras. Dessa föreskrifter träder i kraft 

1 juli 2022 och räddningstjänsten kommer under första halvåret arbeta med att uppfylla 

målsättningarna med föreskrifterna. Ett kapitel i tillsynsplanen beskriver vad föreskrifterna styr och 

vad detta kommer att innebära för tillsynsverksamheten.  

1.0 Syfte 

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen utövar tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 

samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011). 

Tillsyn enligt LSO sker gentemot den enskildes skyldigheter enligt 2 kap. 2 § LSO. Det innebär bland 

annat att räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen kontrollerar att ägare och nyttjanderättshavare 

bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och upprätthåller ett skäligt brandskydd.  

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen bedriver även tillsyn gentemot anläggningar som klassas 

som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § LSO. Dessa verksamheter är skyldiga att i skälig omfattning 

hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för 

att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller miljö. 

Tillsynen enligt LBE syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador orsakade av 

brandfarliga eller explosiva varor. 

1.1 Målsättning 

Målsättningen med 2023 års tillsynsverksamhet är att uppnå 80 tillsyner (LSO och LBE) och en budget 

på cirka 300 000 kronor. Budgeten är den totala budgeten för tillsyns- och tillståndsverksamheten. I 

detta ingår att tillsyn ska utföras på sådana tillsyner som det var lång tid sedan räddningstjänsten 

utförde en tillsyn på senast. Fyra av förbundets 2:4-anläggningar ska också tillsynas under 2023.  
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1.2 Riktlinjer 

Uppföljning ska ske på de tillsynsobjekt som fått anmärkningar. 
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2 Nya tillsynsföreskrifter 

De nya föreskrifterna som utfärdas av MSB behandlar samtliga delar av tillsynsverksamheten. Från 

tillsynsplanering (hur ser riskerna ut lokalt som nationellt?, vad ska prioriteras?, när ska olika 

tillsynsobjekt tillsynas?), genomförandet (vad ska ingå i en tillsyn?) och efterarbetet (hur 

kommuniceras myndighetsbeslut?, vad ska följas upp och hur?, ska objektet fortsatt vara ett 

prioriterat tillsynsobjekt?). Föreskrifterna samlas i MSB:s föreskriftsamling MSBFS 2021:8. 

2.0 Tillsynsplanering 

Tillsynsplaneringen ska fortsatt grundas sig i nationella och lokala risker. MSB har dock gett 

vägledande kriterier för vad som bör beaktas vid prioritering av tillsynsobjekt. Dessa består av fem 

kriterier: 

1. Frekvensen av bränder eller andra olyckor är hög. 

2. En brand eller annan olycka medför stor risk för människors liv och hälsa.  

3. En brand kan innebära stora ekonomiska kostnader eller större påfrestning på samhället. 

4. En brand eller annan olycka kan innebära stora skador på miljön. 

5. En brand kan innebära allvarliga skador på kulturhistoriska värden.  

Dessa kriterier ska bedömas utan inbördes rangordning.  

MSB har i samband med föreskrifterna även beslutat om olika byggnader och anläggningar där dessa 

kriterier vanligtvis är uppfyllda och bör prioriteras vid tillsynsplaneringen. Dessa ska tillsynas inom en 

sexårsperiod. Kommuner/räddningstjänster har möjlighet att skriftligt dokumentera varför vissa 

byggnader eller anläggningar kan tillsynas med en längre tillsynsintervall eller att de inte behöver 

tillsynas. Detta gäller samtliga tillsynsobjekt vilket ger kommuner/räddningstjänster möjlighet att 

prioritera andra byggnader eller anläggningar högre än dem som MSB föreslår.  

För att kunna veta att kommuner/räddningstjänster har samtliga byggnader och anläggningar finns 

med i tillsynsplaneringen, oavsett om de kommer att tillsynas eller inte, har MSB beslutat om krav på 

en uppdaterad förteckning. Detta innebär också att kommuner/räddningstjänster ska ha rutiner för 

att hålla förteckningen uppdaterad.  

MSB vill att kommuner/räddningstjänster har en planering för att kunna agera när andra 

myndigheter, allmänhet eller inom den egna organisationen upptäcker brister inom brandskydd samt 

att kommuner/räddningstjänster efter en räddningsinsats bedömer om det finns ett behov av att 

genomföra tillsyn vid de byggnader eller andra anläggningar som omfattats av insatsen. Dessa krav är 

en tydlig hänvisning om att kommuner/räddningstjänster ska ha en organisation som ska kunna 

agera på plötsliga uppdrag samt arbeta med ett effektivt erfarenhetsutbyte mellan den operativa och 

förebyggande verksamheten. 

2.1 Genomförande 

Föreskrifterna tar också upp mer specifikt hur kommuner/räddningstjänster ska utföra sina tillsyner.  

En tillsyn ska förberedas genom att samla in kunskap om tillsynsobjektet och dess risker innan den 

genomförs. Tillsynen ska kontrollera relevanta tekniska och organisatoriska aspekter av: 
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1. möjligheten till utrymning, 

2. skyddet mot brands uppkomst, 

3. skyddet mot brandspridning inom byggnad, 

4. skyddet mot brandspridning mellan byggnader, och  

5. möjligheten till räddningsinsats.  

Tillsynen ska innehålla ett besök på plats i byggnaden eller anläggningen om det inte är obehövligt.  

Föreskrifterna kräver även att kommuner/räddningstjänster ska vid behov samråda med andra 

kommunala förvaltningar eller statliga myndigheter innan beslut om föreläggande fattas. Detta syftar 

till att i samband med tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor inte förelägga om åtgärder som står i 

strid med annan lagstiftning. 

2.2 Sammanfattning 

Idag utför räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen sin tillsynsplanering och tillsyner i stora drag 

enligt det som MSB kräver. Räddningstjänsten kommer att fastställa ett dokumenterat arbetssätt 

som beskriver samtliga rutiner, processer och delegeringar som sker i praktiken. Räddningstjänsten 

kommer under första halvåret 2023 att arbeta med att uppdatera organisationens förteckning över 

tillsynsobjekt. Räddningstjänsten välkomnar dessa föreskrifter då det ger en tydlighet i vad som 

eftersträvas av tillsynsverksamheten och ger mer vägledning till räddningstjänstens tillsynsförrättare 

i olika moment.  

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen kommer att arbeta nära med andra räddningstjänster i 

närområdet för att hjälpa varandra att uppfylla föreskrifterna samt fortsätta att effektivisera 

tillsynsverksamheten.  
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3 Riskbild 
I samband med upprättandet av räddningstjänstens huvudsakliga styrdokument handlingsprogram 

utförs ett större riskanalysarbete för att få fram en kommuns/-ers riskbild med avseende på olika 

olyckor som kan leda till skador på människors liv och hälsa, egendom och miljö. Räddningstjänsten 

Höga Kusten – Ådalens gällande handlingsprogram sträcker sig mellan 2022-2023 och riskbilden 

fastställdes 2022-03-30. Statistiken i riskbilden är tagen mellan åren 2010-2019 för att få ett 

representativt underlag.  

Riskbilden kan användas för att motivera vart tillsyner bör prioriteras och vad som bör beaktas vid 

tillsynerna. Nedan beskrivs riskbilden över brand i byggnad och tar bland annat upp jämförelse 

mellan lokal, regional och nationell statistik, vanliga byggnadstyper för brand i byggnad, 

brandorsaker och räddningstjänstens förebyggande arbete för respektive byggnadstyp.  

3.0 Brand i byggnad 

En del av riskbilden är att ta fram statistik över brand i byggnad inom kommunernas geografiska 

områdesansvar. Statistiken beskriver bland annat totalt antal larm per år och antal larm per 1000 

invånare med jämförelser mellan lokal, regional och nationell statistik. För brand i byggnad ligger 

Höga Kusten – Ådalen över rikssnittet. Detsamma gäller för det regionala snittet i Västernorrland.  

Det statistiska underlaget kan delas upp i vilka typer av byggnader där brand eller brandtillbud sker 

inom förbundet. För HKÅ visar det sig att majoriteten av alla brand och brandtillbud sker i 

byggnadstypen Boende och vård (vanliga bostäder, särskilt behovsprövade boenden m.m.) medan 

det inte finns några större skillnader mellan byggnadstyperna Allmän verksamhet (utom vård) 

(skolor, samlingslokaler m.m.), Industri och Övrig verksamhet.  

De vanligaste brandorsakerna är avsiktlig brand, fel i utrustning, soteld och spis. Dock är ungefär 25 

% av bränder under tidsperioden 2010-2019 kategoriserade med okänd brandorsak, vilket gör att en 

fjärdedel av alla bränder inom förbundet är svåra att förstå och ha med i ett förebyggande arbete.  

3.0.1 Boende och vård 

Ungefär 64 % av bostadsbränderna under 2010-2019 i Höga Kusten – Ådalen har skett i villor medan 

30 % i flerbostadshus. Brandorsakerna avsiktlig brand, fel i utrustning, soteld och spis kan förklara 

bränderna i villor. Att utföra tillsyner på vanliga villor är inte något som är prioriterade för 

majoriteten av Sveriges räddningstjänster utan räddningstjänsterna använder sig av andra metoder 

för att förebygga bränder i villor. För de bränder där räddningstjänsten bedömt att orsaken till brand 

varit avsiktliga för dessa byggnadstyper har vanligtvis skett i ödehus där orsakerna inte kunnat 

härledas till felaktigt agerande av människor, soteld eller tekniskt fel då majoriteten av ödehusen inte 

haft någon el. Dessa bränder är svåra för räddningstjänsten att förebygga.  

För HKÅ har sotningsdistrikten en stor roll i det förebyggande arbetet i villor. Sotningsdistrikten utför 

både sotning och brandskyddskontroller i villor med eldstäder i syfte att kontrollera och ställa krav på 

eldstäder, vilket ska minska antalet bränder med brandorsak soteld. Sotningsdistrikten har även ett 

uppdrag att kontrollera och föra statistik över fungerande brandvarnare när de gör 

brandskyddskontroller. I övrigt arbetar räddningstjänsten med rådgivning i form av vad för slags 

brandskydd personer bör ha i villor.  
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Bränder i flerbostadshus kan relateras till brandorsakerna fel i utrustning och spis. Under 2018 och 

2019 har räddningstjänsten utfört ett antal tillsyner på flerbostadshus för att bedöma brandskyddet i 

trapphus och gemensamma utrymmen såsom tvättstuga och garage samt kontrollerat 

räddningstjänstens möjligheter till räddningsinsatser. Resultaten av tillsynerna visar på att de flesta 

flerbostadshus som omfattades av tillsynsplaneringen hade ett skäligt brandskydd och att endast ett 

fåtal förelagds att åtgärda brister, t.ex. skräp i trapphus, brandvarnare i tvättstuga, 

brandgasventilationsmöjligheter i trapphus m.m.  

3.0.2 Övrig verksamhet 

Resterande byggnadstyperna i riskbilden (Allmän verksamhet, Industri och övrig verksamhet) ingår 

för det mesta i räddningstjänstens ordinarie tillsynsplanering. Räddningstjänsten planerar och 

prioriterar tillsyner på dessa byggnadstyper utifrån senaste tillsyn, nationell och regional statistik 

och/eller om det har skett räddningsinsatser på specifika byggnadstyper där räddningstjänsten ser 

ett behov att tillsyna dessa byggnadstyper för att förebygga liknande olyckor. 

3.0.3 Slutsats 

För 2023 tänker räddningstjänsten tillsyna olika verksamheter men de flesta objekten i planeringen 

är särskilt behovsprövade boenden enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade och socialtjänstlagen (2001:453). Flesta av dessa boenden är placerade i 

flerbostadshus där räddningstjänsten vill kontrollera brandskyddet samt att brukarna har ett större 

behov av hjälp vid utrymning vilket ställer högre krav på verksamheters organisatoriska brandskydd.   
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4 Tillsyner 
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen kommer under 2023 genomföra två olika typer av tillsyner, 

regelbundna tillsyner och händelsestyrda tillsyner. Nedan beskrivs vilka tillsyner som kommer utföras 

av respektive typ och tillsynernas bakgrund till varför de kommer utföras under 2023. 

4.0 Regelbunden tillsyn 

Med regelbunden tillsyn menas tillsyn som sker på alla byggnader och verksamheter där 

räddningstjänsten bedömer att tillsyn är aktuellt beroende på riskbild eller tid från senaste tillsyn. Hit 

räknas framförallt byggnader eller anläggningar som omfattas av bilagan i MSBFS 2021:8 och som 

valts ut för periodiserade tillsyner. 

4.0.1 Objekt LSO 2:2 

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen kommer under 2023 genomföra regelbunden tillsyn enligt 2 

kap. 2 § LSO på byggnader eller anläggningar som omfattas av bilagan i MSBFS 2021:8 eller vilka 

räddningstjänsten själva ansetts att riskerna vid brand är stora. Detta görs bland annat för att 

byggnader eller anläggningar ska nå upp till ett skäligt brandskydd enligt LSO och att fastställa att de 

fortfarande omfattas av bilagan eller får samma bedömning av brandrisk. 

4.0.2 Objekt LSO 2:4 

I Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalens riktlinjer finns det nämnt att förbundets 2:4-anläggningar 

bör ha ett tillsynsintervall på högst fyra år. Därför kommer fyra av dessa anläggningar ingå i 2023 års 

tillsynsplan. Samtliga av dessa är kraftverksdammar.  

4.0.3 Objekt LBE 

Räddningstjänsten kommer under 2023 göra tillsyn enligt LBE vid olika verksamheter som är 

tillståndspliktiga enligt LBE. Dessa verksamheter har tillståndspliktig mängd av brandfarlig och/eller 

explosiv vara. Under 2023 kommer räddningstjänsten att utföra samplanerade tillsyner där 

tillsynsförrättaren utför både LSO- och LBE-tillsyn på ett och samma objekt.  

Räddningstjänsten har upprättat en automatisering av tillsyner enligt LBE. Automatiseringen innebär 

att fastställda tillsynsfrister efter tillståndsprövning kommer att avgöra när räddningstjänsten ska 

utföra tillsyn enligt LBE på en specifik verksamhet. Lagstiftningen har reviderats under 2021 där en 

lagförändring styr tillståndstid för explosiva varor. Lagändringen medför att tillståndstid för explosiva 

varor kommer att gälla i högst 3 år. Nedan ses en beskrivning av automatiseringen i 

räddningstjänstens verksamhetssystem Daedalos: 

Tabell 1: Beskrivning av tillsynsfrister efter tillståndsprövning enligt LBE. 

Typ av tillstånd Tillståndstid Tillsynsfrist 

Explosiva varor 3 år Begränsningen av 

tillståndstiden gör att 

planerade tillsyner blir 

överflödiga. Räddningstjänsten 

kan dock utföra händelsestyrd 
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tillsyn om information 

inkommer som gör att tillsyn 

måste övervägas. 

Brandfarliga varor 6 år 3 år  

 

Tillsyn enligt LBE sker också vid den så kallade avsyningen som sker i samband med att man söker 

nytt tillstånd. 

4.1 Tematillsyn 

Med tematillsyn menas planerad tillsyn på en särskild typ av objekt som ligger utanför det ordinarie 

regelbundna tillsynsarbetet. Val av tematillsyn grundar sig på olika faktorer, till exempel erfarenheter 

från tidigare tillsyner, inträffade bränder eller forskning. Under 2023 kommer räddningstjänsten att 

inte att utföra tematillsyn. 

4.2 Händelsestyrd tillsyn 

Med händelsestyrd tillsyn menas tillsyn utanför den planerade tillsynen som sker genom att 

allmänheten, andra myndigheter eller personal inom organisationen uppmärksammat någon 

misstänkt brist i brandskyddet på ett objekt. 
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4.3 Tillsynsplan 2023 

Följande objektstyper och verksamheter kommer Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen utföra 

tillsyn på under 2023.  

Tabell 2: Sammanställning av tillsynsplaneringen för 2023. 

Tillsynsplan 2023 
Objekt/verksamhet Urval Uppskattat antal tillsyner  

Regelbunden tillsyn LSO 2:2 

Blandande typer av 
objekt 

Objekt som omfattas av bilagan i 
MSBFS 2021:8 eller behöver 
bedömas om de ska omfattas av 
bilagan. 

68 stycken 

Tematillsyn LSO 2:2 

- - - 

Regelbunden tillsyn LSO 2:4 

LSO 2:4-anläggningar Kraftverksdammar. 4 stycken 

Regelbunden tillsyn LBE 

Industrier Samplanerade tillsyner med LSO. 
Majoriteten industrier. 

8 stycken 

Händelsestyrda tillsyn 

Alla typer av objekt Tillsyner som sker genom att någon 
uppmärksammat någon misstänkt 
brist i brandskyddet på ett objekt.  

Vid efterfrågan och efter 
bedömning av 

räddningstjänst 

 

Totalt sätt kommer det uppskattade antalet tillsyner bli minst 80 stycken LSO- och LBE-tillsyner 

sammanlagt (antal händelsestyrda tillsyner kan variera beroende på efterfrågan). 
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5 Genomförande 

5.0 Resurser 

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen kommer ha tre stycken tillsynsförrättare när man påbörjar 

2023. Av dessa har en genomfört MSB:s utbildning Tillsyn B, en genomfört MSB:s utbildning Tillsyn A 

med planering att genomföra Tillsyn B under året och en av dessa tre är brandingenjör. Förbundet är 

inne i en rekryteringsprocess och har anställt två brandinspektörer där en börjar i januari och en i 

februari. En av dessa har redan formell kompetens och erfarenhet att utföra tillsyn, både inom LSO 

samt LBE. Förhoppningen är att minst rekrytera en till medarbetare från början av året.  

Enhetschef för processavdelningen kan även utföra tillsyner vid behov. 

5.1 Arbetssätt 

Alla tillsynsförrättare kommer utföra tillsyner på olika slags verksamheter. Syftet med detta är att 

räddningstjänsten får nya tillsynsförrättarna och behöver få möjligheten att bredda sina kunskaper 

med hjälp av våra mer erfarna tillsynsförrättare. Under 2023 kommer räddningstjänsten att arbeta 

med sitt arbetssätt för att uppfylla föreskrifterna. 

Tillsyner på 2:4-anläggningarna kommer att utföras av brandingenjörer.  

5.2 Tidsåtgång 

För varje normal tillsyn beräknas det gå sex arbetstimmar (en timme för förberedelse, två timmar för 

tillsynsbesöket och tre timmar efterarbete och protokollskrivande). Räddningstjänsten uppskattar  

att cirka 35 % av tillsynerna kommer att behöva följas upp. För årets fyra tillsyner av 2:4-

anläggningarna beräknas det gå uppskattningsvis 60 arbetstimmar. 

Detta innebär att det för årets 80 tillsyner (LSO och LBE) kommer gå åt uppskattningsvis cirka 575 

arbetstimmar. 

5.3 Uppföljning 

Uppföljning av tillsynsverksamheten kommer att ske tertialt samt löpande under året i form av 

möten där även eventuella problem eller funderingar från tillsynsförrättarna kan lyftas.  Arbetet med 

att uppfylla föreskrifterna kan komma att ändra hur räddningstjänsten utför sin uppföljning av 

tillsynsverksamheten.  

5.4 Tidsplanering 

Tidsplanering för tillsynsverksamheten 2023 ser ut enligt följande: 

December 2022: Planering av tillsynsobjekt och upprättande av tillsynsplan 2023. 

Januari-Mars 2023: Genomföra regelbundna tillsyner samt uppföljning av 2022:s tillsyner   

April-December 2023: Genomföra regelbundna tillsyner och tillsyner på 2:4-anläggningar 

December 2023: Slutför de sista tillsyner samt påbörja tillsynsuppföljning. 
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Utöver detta så kommer händelsestyrda tillsyner samt tillsyner enligt LBE ske löpande under året.  


