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Tillsynsprotokoll Rengöring/ 
Brandskyddskontroll Nerikes Brandkår
Tid och plats: 2018-11-01, 13.00-16.30, Länsstyrelsen i Örebro

Närvarande:
Per-Ove Staberyd Nerikes Brandkår
Ulf Smedberg Nerikes Brandkår
Hans Olsson Örebro Sotarn AB
Jonas Andersson Lindesbergs sotningsdistrikt AB
Mikael Johansson Sydnärkesotaren AB
Tiina Johansson Länsstyrelsen i Örebro län
Marcus Sjöholm Länsstyrelsen i Örebro län

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.
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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. 

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen begärde in underlag inför tillsynen, via Nerikes Brandkår, 
från varje sotningsdistrikt.
Länsstyrelsen ville ha svar på följande frågor: 

• Hur många objekt skulle rengöras (sotas) och brandskyddskontrolleras 
2017 för att samtliga objekt ska ligga i fas med fristerna? 
• Hur många sotningar respektive brandskyddskontroller genomfördes 
2017? 
• Hur många objekt ska rengöras (sotas) och brandskyddskontrolleras 
2018 för att samtliga objekt ska ligga i fas med fristerna? 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på underlaget som kom in.
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Fortsatta upplägget på tillsynen var att Nerikes Brandkår fick beskriva 
flödet från installation av eldstad till att sotning och brandskyddskontroll 
utfördes. 

Nerikes Brandkårs beskrivning av flödet
Bygganmälan för installation av eldstad hanteras på byggnadsnämnden i 
kommunen. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska det genomföras en 
installationsbesiktning. Den kan utföras av skorstensfejartekniker eller 
någon med motsvarande kompetens. Sotarna ska informeras om att 
installationsbesiktningen är genomförd. Om det utförs av någon annan aktör 
än sotaren finns det en risk att de inte meddelar sotaren. Beslut i kommunen 
borde skickas med kopia till sotarna. Byggherren har ansvar att lämna in 
underlag till kommunen för att få slutbesked. Det uppstår ibland problem 
med att de externa inte meddelar sotarna. Exempelvis ska eldstäder sotas 
varje eller vart 3:e år, men om inte anmälan är gjord kommer de inte in i 
register. Risken är då att brandskyddskontroll och sotning uteblir.

Det finns ett visst glapp mellan två lagstiftningar PBL och LSO. Anmälan 
av eldstad enligt LSO blir bortglömd. Enligt PBL har fastighetsägaren stora 
skyldigheter och enligt LSO är ansvaret litet. Svårt ha koll på allt som 
privatperson. Kommunen får in uppgifterna gällande installation av eldstad 
via bygganmälan. Många fastighetsägare tror att kommunen anmäler till 
sotaren. Fastighetsägaren får ett startbesked som innebär att de kan påbörja 
installation (gäller i 5 år). Det vore bra om sotarna fick ett slutbevis från 
kommunen när startbesked skickas ut. Så att de kan lägga in sotning och 
brandskyddskontroll av eldstaden i sina frister. Detta uppstår även i vissa 
fall vid nybyggnation där ett besiktningsföretag, som husleverantören 
kontaktat, genomför installationsbesiktningen. Oklart hur många protokoll 
och slutbesked som inte kommer till sotarnas kännedom.
Brandutredningar efter skorstensrelaterade bränder har, i vissa fall, slutat i 
att försäkringsbolagen inte ersätter de skador som uppstått om sotning inte 
genomförts efter gällande frister. Det drabbar direkt fastighetsägaren som 
förlitar sig på att kommunen anmält installationen av eldstad till sotaren. 
Det är fastighetsägaren som ansvarar för sitt eget brandskydd enligt LSO. 

Nerikes brandkårs uppföljning
Nerikes brandkår genomför löpande uppföljning på sotningsföretagen. De 
har kontinuerlig kontakt och diskuterar aktuella verksamhetsfrågor löpande. 
De följer även upp materialet i årsredovisningen som sotningsföretagen 
redovisar. Nerikes Brandkår har inte genomfört någon tillsyn på 
sotningsföretagen. Det finns heller ingen dokumentation på uppföljningen 
som kontinuerligt genomförs. 
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Länsstyrelsen anser att dokumentationen kring uppföljningarna bör bli 
bättre. Alternativt att kontinuerliga tillsyner genomförs och dokumenteras. 

Förelägganden
Objekt med brister 2017–3862 st Förelägganden- 33 st. Procent- 0,9%
Objekt med brister 2018–3396 st Förelägganden- 146 st. Procent- 4,3 %
Länsstyrelsen anser att Nerikes Brandkår bör kräva att fler förelägganden 
skrivs. För att kunden ska kunna överklaga i ärendet behöver det skrivas ett 
förläggande. Annars finns det inget krav. 

Länsstyrelsens yttrande
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 vill ha en beskrivning från Nerikes Brandkår som beskriver 
hur medlemskommunerna tänker lösa problemen med att inte meddela 
sotarna när nyinstallationer genomförs. Länsstyrelsen vill ha beskrivningen 
tillhanda senast 2019-09-16. 
De övriga punkterna i yttrandet följs upp vid fortsatta tillsyner. 

Tiina Johansson
Beredskapsdirektör Marcus Sjöholm
Tf. Enhetschef Handläggare LSO

Kopia:
Nerikes Brandkår, direktionen
MSB, tillsynsenheten
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