
Brandskyddskontroll, alltid ett kommunalt 
ansvar!
Eller vad behöver en kommun veta för att 
ta sitt ansvar?



Vad behöver en kommun veta för att ta sitt ansvar?

Håkan Sten

• Handläggare på MSB

• 0102405055

• Hakan.sten@msb.se

• Alla frågor som rör förebyggande av 
eldstadsrelaterad brand

mailto:Hakan.sten@msb.se


Vad behöver en kommun veta för att ta sitt 
ansvar?

• För att sotning och brandskyddskontroll ska få avsedd effekt 

så måste alla eldstäder som används både 

brandskyddskontrolleras och sotas med rätt intervall och 

med rätt kompetens eller behörighet.
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1. Alla eldstäder som används

2. Med rätt kompetens eller behörighet

3. Rätt intervall

4. Få avsedd effekt

5. Sotning

6. Brandskyddskontroll



Alla eldstäder

• Vad måste åstadkommas för att kommunen (eller dess 

entreprenör) ska kunna avisera (skicka kallelse till) alla 

eldstäder ?



Alla eldstäder

• Kommunen måste ha ett register där alla eldstäder finns 

och där alla uppgifter finns som krävs för att kunna avisera.

• Och det registret måste fortlöpande uppdateras.

• Se till att periodiskt (ex var tredje månad) ta (få) 

säkerhetskopior .



Alla eldstäder

• Kommunen kanske redan har ett perfekt register!

• Kommunen kanske redan har en perfekt process som fungerar och att 

nya eldstäder anmäls och registreras!



Alla eldstäder

•Kommunen ska:

•Se till att skapa system för att nya 
eldstäder ska bli registrerade!

•Ställa krav på utföraren om förvaltning av 
kommuns register!

•Ställa krav på utföraren om uppdatering 
av kommunens register!

•Ställa krav om periodisk överlämning av 
kommunens register!



Alla eldstäder

• Hur många av er har koll på ert eldstadsregister tror ni?



Vad behöver en kommun veta för att ta sitt 
ansvar?

• För att sotning och brandskyddskontroll ska få avsedd effekt 

så måste alla eldstäder som används både 

brandskyddskontrolleras och sotas med rätt intervall och 

med rätt kompetens eller behörighet.



Rätt kompetens eller behörighet

• Hur många av rätt kompetens och behörighet har eran 

entreprenör?



Rätt kompetens eller behörighet

• Om ni har en taxa som säger att det ska 

brandskyddskontrolleras 10 st objekt/dag ja då är det det

som utgör grund för en beräkning om hur många 

behörigheter som krävs.



Vad behöver en kommun veta för att ta sitt 
ansvar?

• För att sotning och brandskyddskontroll ska få avsedd effekt 

så måste alla eldstäder som används både 

brandskyddskontrolleras och sotas med rätt intervall och 

med rätt kompetens eller behörighet.



Rätt intervall

• Kommunen ska här se till så att utföraren tillämpar rätt 

intervall. 



Rätt intervall

• Vilka fel kan uppstå och av vilken anledning? 



Vad behöver en kommun veta för att ta sitt 
ansvar?

• För att sotning och brandskyddskontroll ska få avsedd effekt 

så måste alla eldstäder som används både 

brandskyddskontrolleras och sotas med rätt intervall och 

med rätt kompetens eller behörighet.



Avsedd effekt

• Sotning:

• Det ska rengöras så väl så att det innan nästa sotning helst 

inte brinner soteld, men om det ändå brinner soteld så ska 

det vara med så liten effektutveckling att skorstenen klarar 

sotelden.



Avsedd effekt

• Brandskyddskontroll:

• Det ska inte uppstå en enda brand där det tar eld i 

omgivande konstruktion.



Sotning och brandskyddskontroll

• Ja detta är den del och egentligen enda del av ansvaret 

som kommunen kan köpa in via en entreprenör.



1. Alla eldstäder som används

2. Med rätt kompetens eller behörighet

3. Rätt intervall

4. Få avsedd effekt

5. Sotning

6. Brandskyddskontroll

Kommunens ansvar

Köpas in



Egenkontroll

• Vilka hjälpmedel har kommunen för denna uppgift?

- Kontakter via felanmälan och klagomål! Viktigt att ni som 

kommun hanterar vissa former av klagomål! 

- Insatsrapporterna och statistiken därifrån!

- Kommunens egna olycksundersökningar!

- Och som tidigare föreslagits ett uppdaterat register som 

bara är tre månader gammalt och som ni kan söka i så kan 

ni gör egna körningar när som helst, dock med viss 

eftersläpning naturligtvis.



Vad är kommunens roll?

• 1. Skapa sig en fullständig bild av vad ansvaret enligt 

LSO innebär!

• 2. Ge ett uppdrag utifrån ansvarsbilden

• 3. Följa upp/kontrollera uppdragets genomförande

• 4. Justera och/eller förtydliga detsamma (uppdraget)



Vad måste en kommunen därför göra?
(om den vill få någon verkstad utförd)

• Måste ta denna fråga på allvar och förstå att enda vägen är 

att skaffa sig all den kunskap som krävs för att ta sitt fulla 

ansvar! 

• Måste inse att detta är ett ibland ganska svårt och 

kompetenskrävande arbete vilket ställer krav på den som 

ska vara drivande här!

• Måste börja ställa krav utifrån den kunskapen och 

egenkontrollera utifrån den kunskapen!



Parallellsessioner 2, 09:20-10:00

Seminarium Grupprum

A. Tillsyn av brandtekniska lösningar Fröding, plan 3

B. Bärförmåga vid brand Gustaf, plan 3

C. LBE, förvaltningsjuridik Alfred Nobel, plan 5

D. Säkerhet i offentlig miljö, skydd mot antag. Leander, plan 4

E. Vägledning kring eldningsförbud Selma Lagerlöf, plan 3

F. Utredning om risker enligt LBE Zarah, plan 4

G. Brandskyddskontroll, ett kommunalt ansvar Nils Ferlin, plan 3


