Tillsynsblocket
Förberedelser, genomförande och
uppföljning

Tillsyn
• Varför skall vi ha en brand/olycksförebyggande
tillsynsverksamhet i Sverige?
– Samhället har satt en nivå på brandskyddet
genom byggregler, lagar, föreskrifter, allmänna
råd…
– LSO, PBL, BBR, …

Tillsynsjuridik enl LSO

• Vad kan ni om LSO med avseende på tillsyn?

Tillsynsjuridik enl LSO
Vad är det vi skall bedöma vid en tillsyn?
2 kap. Enskildas skyldigheter
Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra
anläggningar

2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra
anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för
släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan
olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att
förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd
av brand.

Tillsynsjuridik enl LSO
• 2 kap 3 § Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med
hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas
särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en
redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de
uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.
• Är det fråga om sådana anläggningar som avses i 4 § skall i stället den som
utövar verksamheten på anläggningen se till att en redogörelse enligt
första stycket upprättas. Ägaren av anläggningen skall ge den som utövar
verksamheten de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra
sin skyldighet.
Redogörelsen skall lämnas in till kommunen.

• Preciseras i FSO 2:2 och detaljregleras i SRVFS 2003:10
•

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Ansvar-SBA--skriftligredogorelse/Skriftlig-redogorelse-/

Tillsynsjuridik enl LSO

• Var får kommunen utföra tillsyn enl LSO?
• Kan verksamhetsutövaren strunta i att ta
emot?

Tillsynsjuridik enl LSO
Kap 5
1 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen utövas av en kommun inom kommunens område och av
länsstyrelsen inom länet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller,
i fråga om statlig räddningstjänst, den myndighet som regeringen bestämmer,
utövar den centrala tillsynen. Lag (2008:1405).

Tillsynsjuridik enl LSO
LSO kap 5
2 § För tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till byggnader, lokaler
och andra anläggningar. Tillsynsmyndigheten har också rätt att få de
upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.
Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i
enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen
skall efterlevas.
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Om någon inte vidtar
en åtgärd som denne är skyldig att vidta enligt tillsynsmyndighetens
föreläggande, får myndigheten vidta åtgärden på dennes bekostnad.
3 § Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för tillsynen.

Tillsynsjuridik enl LSO
Planeringen av tillsynsverksamheten, kap 1
- Inträffade händelser (statistik)
- Tidigare erfarenheter
- Frister
- Urvalskriterier ex, skriftlig redogörelse
- Andras erfarenheter
- Tema/ämnesområde
• Tillsynsplaner
– Gvd och Jkpg

tillsynshandboken

Tillsynsprocessen
före-under-efter
Orientering-Bedömning-Beslut-Order

Inventering-analys-beslut-uppföljning
Kontoret

Platsbesök

Kontoret

Ev platsbesök/
uppföljande samtal /svarskort

Processen, kap 2, tillsynshandboken
Orientering-Bedömning-Beslut-Order

Inventering -

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

1. Byggnad eller anläggning?
2. Kartläggning av byggnaden
3. Vad skall skyddas?
4. Riskbild och scenario
5. Byggnaden eller anläggningens
brandskydd
6. Skyddas det som skall
skyddas?

7. Krav på åtgärder?

Kontoret

Platsbesök

Kontoret

Ev platsbesök

(före)

(under)

(efter)

(efter)

Processen
Orientering-Bedömning-Beslut-Order

Inventering-analys-beslut-uppföljning
1. Byggnad eller anläggning
2. Kartläggning av byggnaden
3. Vad skall skyddas?
4. Riskbild och scenario
5. Byggnaden eller anläggningens
brandskydd
6. Skyddas det som skall
skyddas?

Kontoret

Platsbesök

7. Krav på åtgärder?

Kontoret

Ev
platsbesök

Förberedelser-genomförande-efter platsbesöket

Inventering -

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

Tillsynsprocessen
Grundläggande steg
Steg 1 - Byggnad eller anläggning?
• Går LSO 2.2 att använda?

Steg 2 - Kartläggning av byggnaden eller anläggningen
• Vilka förutsättningar finns?
• Vilken verksamhet och vilken organisation finns?

Steg 3 - Vad ska skyddas?
• Vad behöver skyddas? Personer, egendom eller miljö?

Steg 4 - Riskbild och scenarier
• Vad kan hända?
• Vilka risker finns?

Steg 5 - Byggnadens/anläggningens brandskydd
• Hur ser skyddet ut?

Inventering

Inventering -

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

Processen – Tillvägagångsätt/tillsynssteg
Bedömning
Steg 6 – Skyddas det som ska skyddas?
• Finns barriärerna?
• Är det byggnadstekniska brandskyddet tillräckligt?
• Finns en godtagbar organisation

Analys

Steg 7 – Krav på åtgärder i skälig omfattning
• Överstiger önskade åtgärder bygglovets krav?
• Vilka alternativ finns?

Beslut

Objektets skyddsbarriärer
Steg 3

- Steg 2 och 5
Verksamhetens
utformning

Byggnadens
utformning

Organisatoriska
brandskyddet

Steg 4riskbild o
scenario

Oönskade
händelser/
risker

Brandfarlig vara i
tillverkningen

Reason, 1990

Dåliga
brandceller

Ingen
invallning i
lokalen

Låg
kunskapsnivå

Dålig
säkerhetskultur

Vad skall skyddas?

Steg 2 och 5
Byggnaden/anläggningen/verk
samhetens skyddsbarriärer
Steg 4riskbild o
scenario

Oönskade
händelser/
risker

Reason, 1990

Steg 3
Vad skall
skyddas?

Inventering

-

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

Grundläggande steg s.48 tillsynshandboken
Steg 1 – Byggnad eller anläggning
Byggnad…
Med en byggnad avses någon form av fast, fristående konstruktion
som är fast förankrad och som är avsedd att inrymma människor eller
deras husdjur, människors verksamheter, utrustning, förråd eller
liknande.

Inventering

-

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

Grundläggande steg
Steg 1 – Byggnad eller anläggning

… eller anläggning?
En anläggning är någon typ av fast, stadigvarande konstruktion som tillhör den
fastighet den ligger i.
Exempel på anläggningar återfinns i en rad lagstiftningar. Vägar, broar, nöjesparker,
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, campingplatser, skjutbanor,
småbåtshamnar, motorbanor, golfbanor, upplag, tunnlar, stängsel, fasta cisterner,
murar och parkeringsplatser utomhus är alla exempel på definierade anläggningar i
lagstiftning och som därmed även bör betraktas som anläggning i detta sammanhang.
I ett rättsfall som rörde frågan om huruvida Stockholms Gas stadsgasnät är en farlig
verksamhet i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 4 § LSO slog domstolen fast att ett
stadsgasnät är att betrakta som en anläggning i enlighet med 2 kap. 2 § LSO.

Inventering

-

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

Grundläggande steg
Steg 2 - Kartläggning av byggnaden eller anläggningen (samt verksamheten)
•
•
•
•
•

Var börjar och slutar byggnaden – vem nyttjar resp äger vad?
Hur är byggnaden konstruerad?
Bärande stomme?
Antal våningar?
När uppfördes byggnaden och har det skett till- och ombyggnader?

Vilken sorts verksamhet sker i byggnaden
• Vad tillverkas eller är det vårdverksamhet?
• Hur många jobbar?
• Alkoholförtäring?
• Dygnet runt verksamhet eller kontorsverksamhet?
• Svetsning eller annan bearbetning?

Inventering

-

Analys

Grundläggande steg
Steg 3 – Vad skall skyddas?
Alltid liv och hälsa!
–

Samhällsviktig anläggning?

Miljö
–

Ligger objektet på en vattentäkt eller vattendrag?

Egendom
–

grannen, hyresgäster, den egna verksamheten …

-

Beslut

-

Uppföljning

Inventering

-

Analys

-

Beslut

Grundläggande steg
Steg 4 – riskbilder och scenario

– risker
•
•
•
•
•

Vad kan hända?
Uppenbara tändkällor?
Inträffade händelser?
Statistik?
Egen utryckande erfarenhet

– scenario
• Vad händer om korridoren blir rökfylld?
• Vad händer om …
• Hur vet de på andra plan att det brinner på nedanvåningen?

-

Uppföljning

Inventering

-

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

Steg 5 – Byggnaden/anläggningens brandskydd
– Byggnadstekniskt brandskydd
•
•
•
•

Hur är brandcellsindelningen?
Hur är ventilationen uppbyggd? Bryts brandcellsgränserna?
Vilken verksamhet är byggnaden byggd för?
Brandskyddsdokumentationen!! Krav på sprinkler/larm/organisation?

– Organisatoriskt brandskydd
• Vilken verksamhet bedrivs i lokalen?
– Produktion, lager, kontor, vård,…

• Hur fungerar verksamheten i praktiken?
–
–
–
–

Bemanning nattetid?,
Brandfarliga varor,
Vistas här personer som inte kan förväntas känna verksamheten?
Följ materialflödet från råvara till produkt

Inventering -

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

Steg 6 - Skyddas det som behöver skyddas?
• Om scenario X inträffar kommer då de boende att hinna utrymma?
• Kan en brand i spånhyveln kunna brinna länge innan någon
upptäcker det? Skyddas omgivningen då av brandcellerna eller
larmet?
• Är städning ok?, papprena i ordning? – finns det någon
säkerhetskultur?
• Har det skett förändringar i verksamheten som påverkar
brandskyddet sedan byggnaden uppfördes?

Inventering -

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

Steg 7 – Krav på åtgärd i skälig omfattning, kap 6 o 7 THB
–
–
–
–

Protokoll om inga brister/krav på åtgärder
Föreläggande
Föreläggande med vite
Förbud

– Beslutet gäller även om det överklagas
– Vidtaga åtgärd på den försumliges bekostnad (”tvångsförvaltning”)

Det är alltid myndigheten som har bevisbördan!

Inventering -

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

Efter platsbesöket
Grundprincip:

Det går inte att ställa högre krav på
brandskyddet än det som finns i det senaste
bygglovet.
Men…

Inventering -

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

Högre krav på brandskyddet än vad bygglovet medger kan ställas om:
•

nivån på brandskyddet avsevärt skiljer sig från dagens nybyggnationsnivå.

•

teknisk utveckling skett sedan byggnationen (billigare lösningar)

•

förändringar skett i verksamheten dvs ny riskbilder

•

ny kunskap finns sedan byggnationen. Vissa brandskyddsåtgärder är behäftade
med allvarliga fel, ny forskning, brandorsaksutredningar…

• Åtgärderna måste vara ekonomiskt försvarbara
– nyttan skall vara högre än kostnaden!

Inventering -

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

• Steg 7 - Tjänsteanteckning
Dokumentation av muntliga uppgifter eller iakttagelser från tillsynsbesök som
påverkar ett ärende som avser myndighetsutövning:
– Vem som lämnat uppgiften
– Vilken information som lämnats/inhämtats
– Vem som mottagit informationen
– Anteckningar från tillsynsbesöket är en tjänsteanteckning och ska
dokumenteras.
Exempel:
2013-05-21: Telefonsamtal med Greta Svensson på GS Maskiner ang att
bygga igen en utrymningsdörr i södra delen av fabriken. I fabriken jobbar ett
femtontal personer. Detta var inte en acceptabel lösning pga att då blir
utrymningsvägarna för långa. GS informerades om detta. /Johan Nilsson

Inventering -

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

• Steg 7 – Krav på åtgärd i skälig omfattning  föreläggande
Tjänsteanteckning /kommunicering
Dokumentation av muntliga uppgifter eller iakttagelser från tillsynsbesök som
påverkar ett ärende
– Vem som lämnat uppgiften
– Vilken information som lämnats/inhämtats
– Vem som mottagit informationen
En tjänsteanteckning/kommunicering skall innehålla:
Beskrivning av byggnaden/anläggningen och dess verksamhet
Vad är bristen?
Vilken är konsekvensen av bristen
Eventuella överenskommelser/löften som framförts vid besöket.
 tjänsteanteckning får inte utformas med krav (likna ett föreläggande)
Om inget händer, när kommer ett föreläggande utfärdas?

Inventering -

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

• Steg 7 – Krav på åtgärd i skälig omfattning
Tjänsteanteckning/kommunicering
Exempel:
Beskrivning av byggnaden och verksamheten
Gunnebo hotell- och konferenscenter består av flera byggnader och har
möjlighet att ta emot ett 50-tal gäster. På centrat jobbar totalt tio personer. I
den aktuella byggnaden bedrivs konferenser på plan tre dvs vindsutrymmet.
Konferensrummet rymmer 30 personer och är uthyrt en till två dagar i
veckan. Byggnaden som saknar brandcellsgränser är en träbyggnad från
1912. Inget brand- eller utrymningslarm finns installerat. Det är den interna
trappan som förbinder plan 1,2 och 3.
Brist
Från konferensrummet finns ingen hänvisning till den alternativa
utrymningsväg.

Inventering -

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

• Steg 7 – Krav på åtgärd i skälig omfattning
Tjänsteanteckning/kommunicering
Motivering
Vid en brand i plan 1 eller 2 blockeras en av utrymningsvägarna varpå den
andra utrymningsvägen behöver vara utmärkt för att till fullo fungera som
utrymningsväg. Hittar de utrymmande inte utrymningsvägen kan ingen
utrymning ske innan kritiska förhållande uppstår.
Stina Håkansson meddelade att detta skulle vara åtgärdat senast den 10 maj
2013. Om inte åtgärder är genomförda detta datum kommer föreläggande
om åtgärder att utfärdas.
Sune af Brand
Tillsynsförrättare, 2013-01-22

Inventering -

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

Förvaltningslagen 20 §
Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall innehålla de
skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning
mot någon enskild. Skälen får dock utelämnas helt eller delvis
1. om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att
upplysa om skälen,
2. om beslutet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning, tilldelning av
forskningsbidrag eller något jämförbart,
3. om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska
förhållanden eller något jämförbart förhållande,
4. om ärendet är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen, eller
5. om ärendet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och det inte är fråga om
prövning i högre instans efter överklagande.

Har skälen utelämnats, bör myndigheten på begäran av den som är part om
möjligt upplysa honom om dem i efterhand.
 kommunicering kan utelämnas om det är riktigt fara å färde

Nya förvaltningslagen

Utred!

Kommunicera!

…besluta/förelägg!

Inventering -

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

• Steg 7 – Krav på åtgärd i skälig omfattning
• Föreläggande - Tvingande krav
– Formalia
Tillsyn med stöd av LSO 5:2
Tillsynsförrättaren är delegerad för uppgiften
Instruktion kring hur ett överklagande går till
Vem som deltagit i beslutet
Hänvisar till LSO 2:2 eller annan paragraf i LSO
Vem som är mottagare av föreläggandet. Ägare eller
nyttjanderättshavare, organisations- eller personnummer?

Inventering -

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

• Steg 7 – Krav på åtgärd i skälig omfattning
• Föreläggande - Tvingande krav
– Skrivelsen
Beskrivning av byggnaden/anläggningen och verksamheten
Beskrivning av bristen
Motivering till varför det är skäligt. Exempelvis AFS 2009:2
Förväntad åtgärd (en stor dyr eller flera halvdyra?)
När åtgärden skall vara klar (inte ”snarast”)

Det är alltid myndigheten som har bevisbördan!
www.infosoc.se
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Analys
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-
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• Steg 7 – Krav på åtgärd i skälig omfattning
– Föreläggande med vite (engångs/löpande/kombination)
• Det skall vara minst lika dyrt att inte genomföra åtgärden som det är att få ett vite.
Vite kan ses som böter och kan ges flera gånger för samma brist.

– Beslutet gäller även om det överklagas
– Vidtaga åtgärd på den försumliges bekostnad (myndigheten tar
ekonomisk risk)

Det är alltid myndigheten som har bevisbördan!

Inventering -

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

Överklagningsprocessen
föreläggande
Kommunen (fattar ett myndighetsbeslut)
Länsstyrelsen
Förvaltningsrätten (nämndemän)
Kammarrätten (prövningstillstånd krävs)
Högsta förvaltningsdomstolen (prövningstillstånd krävs)

Inventering -

Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

• Ägare eller nyttjanderättshavare – eller ibland båda
Grundprincip:
– Ställ kravet på den som den som har den faktiska rådigheten och rättsliga möjligheten att få
åtgärden i fråga verkställd. – Tillsynshandboken
– Krav på byggnadstekniska åtgärder eller annat som berör den fysiska utformningen ställs till
alltid fastighetsägaren
– Krav på det organisatoriska brandskyddet eller det som har med verksamheten ställs till
nyttjanderättshavaren
– Är du osäker – rikta kravet till fastighetsägaren (alltid rådighet över egen fastighet)
– Tänk på gränsdragningen kan vara ologisk/avvikande eftersom det finns div. avtal mellan
fastighetsägare och hyresgäst (nyttjanderättshavare).
– Gränsdragningslista kan underlätta hur beslutet riktas men myndigheten behöver inte utreda
ansvarsförhållandena närmare.

Inventering - Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

Varför skall DU följa upp besluten?

Inventering - Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

Inventering - Analys

brand

-

Beslut

-

Uppföljning

Inventering - Analys

-

Beslut

-

Uppföljning

Hur kan Du följa upp vad som beslutats?

