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• Lägenheter som endast har fönster mot innergård och är högre 
belägna än 12m nås inte av RSG

• En speciallösning skapades på 70-talet. Trots uppdateringar fungerar 
lösningen inte i praktiken

• Inventering - 350 lägenheter, antas sakna fungerande 
utrymningsalternativ

• I juni 2017 togs gårdshävaren ur bruk. Extra resurser skickas.

• Berörda fastighetsägare informerades via brev, mässa och media

• RSG ställer krav på åtgärd. Bara beprövade lösningar accepteras.

Summering



• 2017 fattade RSG beslut i 51 tillsynsärenden

• 22 av besluten överklagades

• RSG har färdigställt en utredning

• MSB har yttrat sig 

Nuläge



Gårdshävaren
Har RSG rätt att ta den ur bruk?



RSG har rätt att ta gårdshävaren ur bruk och ställa 
krav på fastighetsägaren

Även om:
• Samhället har åtagit sig att utgöra alternativ 

utrymningsväg
• Det finns fysiska förutsättningar att använda 

gårdshävaren på adressen

Beslutet har inte överklagats. Det har vunnit laga 
kraft.

Rättsfall 1
Länsstyrelsens beslut



• Alla lägenheter förses med automatisk brand-och 
utrymningslarm

• Trapphuset förses med rökdetektorer på varje 
våningsplan 

• Trapphusets topp förses med automatiskt 
öppningsbar röklucka ansluten till brandlarmet

• Alla lägenhetsdörrar förses med dörrstängare

• Väggfast stege med ryggskydd monteras på fasad

• Fönster inom 2m från stegen brandklassas

Rättsfall 2
Är detta en skälig utrymningslösning i ett 

flerbostadshus >12m?



• Utvändig trappa

• Tillgång till två trapphus

• Tr2-trapphus

Vilka utrymningslösningar är skäliga i ett 
flerbostadshus >12m?

• Balkonger med lucka och stege

• Öppningsbart balkongräcke

JA

PRÖVAS



Förvaltningslag (2017:900)
23 § ”En myndighet ska se till att ett ärende 
blir utrett i den omfattning som dess 
beskaffenhet kräver. ”

”Om det behövs ska myndigheten genom 
frågor och påpekanden verka för att parten 
förtydligar eller kompletterar 
framställningen.”

Vad innebär 
utredningsskyldigheten?



”Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt 
och kostnadseffektivt som möjligt utan att 
rättssäkerheten eftersätts. ”

Hur gör vi för att samtidigt leva 
upp till 9§ FL?



”Ni ges härmed möjlighet att inför beslut yttra er över 
de brister som uppmärksammats och de krav på 
åtgärder som RSG överväger att fatta beslut om samt 
övriga uppgifter i ärendet. Om ni själva ser möjligheter 
till hur uppmärksammade brister kan åtgärdas på 
annat sätt än det som beskrivs i övervägda åtgärder, så 
ber vi er att snarast kontakta oss. Innan beslutet fattas 
kan vi då göra justeringar så att det bättre 
överensstämmer med era önskemål, förutsatt att 
åtgärderna uppnår motsvarande säkerhetsnivå som 
beskrivs i detta dokument."

Ur: Underrättelse inför beslut


