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Svar avseende tillsyn med Dnr 452-5342-2018 

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Örebro län genomförde tillsyn på Nerikes Brandkårs ansvar gällande rengöring och 

brandskyddskontroll den 1 november 2018 enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 

Syftet med tillsynen är att få en övergripande uppfattning om kommunens ansvar gällande rengöring och 
brandskyddskontroll utifrån LSO. 

Länsstyrelsen har tillsynsansvar över kommunen och räddningstjänsten. Sotarna har bjudits in för dialog 

och det är Nerikes Brandkår som har tillsyn över sotarna. 

Länsstyrelsens yttrande 

Länsstyrelsens yttrande syftar till att påtala brister och förbättringsförslag utifrån krav och intension i lag, 

förordning och förarbeten samt att föreslå justeringar som kan bidra till att de nationella målen uppfylls 

inom området. 

De synpunkter som ges i yttrandet delas in i tre nivåer: Punkter som ska åtgärdas för att uppfylla lagen. 

Punkter som bör åtgärdas för att uppfylla lagstiftningens intensioner. Länsstyrelsen rekommenderar starkt 

att dessa åtgärdas. 

Punkter som kan åtgärdas för att förbättra handlingsprogrammet eller processen. 

Länsstyrelsens bedömning är att Nerikes Brandkår uppfyller LSO och bedriver verksamheten bra med vissa 
brister: 

 För att Nerikes Brandkår ska kunna uppfylla lagstiftningen fullt ut ska Nerikes Brandkår säkerställa att 
medlemskommunernas plan- och bygg avdelning/ byggnadsnämnd meddelar nyinstallationer av 
eldstäder till de som utför rengöring och brandskyddskontroll. 

 Länsstyrelsen anser att dokumentationen kring uppföljningarna bör bli bättre. Alternativt att 
kontinuerliga tillsyner genomförs och dokumenteras. 

 Länsstyrelsen anser att Nerikes Brandkår bör kräva att fler förelägganden skrivs. 

 

Länsstyrelsen Örebro Län 

Stortorget 22 

701 86 Örebro 

 Mottagares adress 
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Vidtagna åtgärder 

Nerikes Brandkår har tagit kontakt med kommunernas stadsbyggnadskontor för att diskutera hur det på 

lämpligaste sätt går att säkerställa att nya eldstäder införlivas i kontrollboken så att sotning och 

brandskyddskontroller kan utföras i enlighet med lag om skydd mot olyckor. Diskussionerna har utmynnat i 

att stadsbyggnadskontoret ska skicka kopia på utförd installationsbesiktning samt utfärdat slutbesked. 

Genom att sotarna får kopia på dessa handlingar säkerställs att nya eldstäder kommer in i kontrollboken. 

Dessa handlingar måste finnas innan eldstaden får tas i bruk.  

 

 

 

Ulf Smedberg 

Vice brandchef 
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