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Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Allmänt
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (5 kap. 1§) ska kommunen utöva tillsyn över lagens 
efterlevnad inom kommunens område.
Målet med tillsynen är att kontrollera att brandskyddet är skäligt på de byggnader och 
anläggningar med tillhörande verksamhet man besöker samt stärka den enskildes ansvar för att 
skydda sig och andra, sin egendom och miljön.
Det är upp till varje kommun att utifrån riskbilden, politisk styrning mm. planera var tillsyn 
skall utföras och bestämma hur tillsynsverksamheten ska bedrivas.
I kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten som antagits av 
kommunfullmäktige och gäller från och med den 19/12 2016 anges bland annat att:
”Räddningsnämnden ska årligen, vid första sammanträdet besluta om en tillsynsinriktning 
utifrån föregående års rapportering. Inriktningen ska baseras på risker, faktiska händelser, av 
allmänheten påtalade problem samt förelägganden”

Tillsynsplan för 2018 enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Under 2018 ska tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor utföras på nedanstående 
byggnader/anläggningar med tillhörande verksamhet.

 Återkommande tillsyn, urval för tillsyn under år 2018

Återkommande tillsynsbesök bör genomföras på samtliga anläggningar som omfattas av 
kraven i 2 kap 4 § (farlig verksamhet) vid minst ett tillfälle under mandatperioden.

- De verksamheter som kan beröras under planperioden är: LTU Green Fuels, Smurfit Kappa 
Kraftliner AB, SCA Packaging Munksund AB, Piteå Hamn AB, Skoogs tank AB, Norrgasol 
AB, Piteå Transport AB, AB Piteå Energi, Wibax oljecistern och Olle Svenssons Partiaffär. 

- I övrigt bör Räddningstjänsten delta vid samordnad tillsyn enligt Länsstyrelsens tillsynsplan 
för Sevesoanläggningar.

 Tematillsyn, urval för tillsyn under år 2018
Tematillsyn enl. 2kap. 2§ utifrån politisk styrning, uppkomna risker och aktuella tongångar vad det 
gäller behov. Detta kan gälla tillsyn på t.ex. alla skolor, bensinstationer, restauranger, eller 
anläggningar med sprinkleranläggningar, osv.

- Kommunens förskolor
- Hotell
- Större samlingslokaler för evenemang
Samt ett urval inom nedanstående objektsgrupper där tillsyn genomförts 2015 eller tidigare.
- Restauranger
- Mindre samlingslokaler
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- Handel/butiker
- Industrier
- Nya fabriker, industrier, butiker, samlingslokaler eller liknande – första tillsyn.

 Händelsebaserad tillsyn, urval för tillsyn under år 2018
Händelsebaserade tillsynsbesök är besök med anledning av inträffade bränder, tips från 
allmänheten eller på annat sätt av händelser påtalat behov av tillsyn.

- Kommer att utföras efter påtalat behov.

Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE 2010:1011)

Allmänt
Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor ska Kommunen utöva tillsyn över 
efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som meddelats i anslutning till lagen.
Det är upp till varje kommun att utifrån riskbilden, politisk styrning mm. planera var tillsyn 
skall utföras och bestämma hur tillsynsverksamheten ska bedrivas.

Tillsynsplan för 2018 enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE 2010:1011)

Under 2018 ska tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor utföras på nedanstående 
byggnader och anläggningar med tillhörande verksamhet.

 Återkommande tillsyn, urval för tillsyn under år 2018
Återkommande tillsynsbesök bör genomföras på samtliga anläggningar som omfattas av 
kraven i 2 kap. 4 § enligt Lagen om skydd mot olyckor (farlig verksamhet) vid minst ett 
tillfälle under mandatperioden.

- De verksamheter som kan beröras under planperioden är: LTU Green Fuels, Smurfit Kappa 
Kraftliner AB, SCA Packaging Munksund AB, Piteå Hamn AB, Skoogs tank AB, Norrgasol 
AB, Piteå Transport AB, AB Piteå Energi, Wibax oljecistern och Olle Svenssons Partiaffär. 

 Tematillsyn, urval för tillsyn under år 2018
Tematillsyn är tillsyn utifrån politisk styrning, uppkomna risker och aktuella tongångar vad det 
gäller behov. Detta kan gälla tillsyn på t.ex. alla skolor, bensinstationer, restauranger, eller där 
brandfarliga och explosiva varor hanteras och saluförs osv.

Ett urval inom nedanstående objektsgrupper.
- Bemannade och obemannade drivmedelsstationer.
- Butiker som saluför tillståndspliktig mängd brandfarlig och explosiv vara.
- Verksamheter som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarlig och explosiv vara.
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Händelsebaserad tillsyn, urval för tillsyn under år 2018
Händelsebaserade tillsynsbesök är besök med anledning av inträffade bränder, tips från allmänheten 
eller på annat sätt av händelser påtalat behov av tillsyn.

- Kommer att utföras efter påtalat behov.
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