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1. Om tillsynsplanen 
 
Policy för planering av tillsynsverksamheten (10–10) beskriver Räddningstjänsten 
Västs övergripande planering av tillsynsverksamheten för perioden 2023–2028. Den 
innehåller en fördelning av de så kallade kategorierna av A- och B-verksamheterna av 
byggnader och anläggningar som omfattas av kraven i 2 kap. 2 § LSO (läs mer om 
dessa kategorier i den ovan nämnda policyn). Dessa kategorier tillsynas också utifrån 
efterlevnaden av lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). En mer 
detaljerad planering framkommer av den årliga tillsynsplanen. I den årliga 
tillsynsplanen tillkommer också:  

• Planering av tillsyner av byggnader och andra anläggningar, som inte 
innefattas av A- och B-verksamheterna enligt LSO 2 kap. § 2 eller 2 kap § 4, 
men som hanterar brandfarliga och explosiva varor och, där Räddningstjänsten 
Väst bedömer att behov av tillsyn föreligger. 

• Planering av tillsyn för de byggnader och andra anläggningar som omfattas av 
kraven i 2 kap. § 4. 

 
Utöver ovanstående planerade tillsyner genomförs också händelsestyrda tillsyner 
samt uppföljande tillsyner utanför den övergripande planeringen och vanligen också 
utanför den årliga tillsynsplanen (läs mer i kapitel 2.4 Händelsestyrd samt 
uppföljande tillsyn som ej framgår av den årliga planeringen).  
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2. Om planering och genomförande 

2.1 För byggnader och anläggningar som omfattas av kraven i LSO 2 kap. 2 § 
 
Om planeringen  
Tillsyn ska planeras för byggnader och andra anläggningar som omfattas av kraven i 
2 kap. 2 § utifrån: 

o De är byggnader och andra anläggningar för vilka riskerna vid brand 
generellt sett är stora.  

o De är byggnader och andra anläggningar där behov föreligger som 
identifierats av Räddningstjänsten Väst utifrån kunskap om lokala 
förhållanden. 

Läs mer om dessa så kallade kategorier av A-verksamheter (punkt 1) och 
B-verksamheter (punkt 2) i Policy för planering av tillsynsverksamheten (10–10). 
 
Den årliga planeringen framgår av kapitel 3 Planering av tillsyner 2023. 
 
Utöver ovanstående planerade tillsyner genomförs också händelsestyrda tillsyner 
samt uppföljande tillsyner utanför den övergripande planeringen och vanligen också 
utanför den årliga tillsynsplanen (läs mer i kapitel 2.4 Händelsestyrd samt 
uppföljande tillsyn som ej framgår av den årliga planeringen). 

Genomförande 

Vid tillsyn enligt 2 kap. 2 § LSO ska  
kunskap införskaffas för att tillsynen ska 
stödja att ett skäligt brandskydd kan 
säkerställas. Vid tillsyn ska kommunen 
kontrollera relevanta tekniska och 
organisatoriska aspekter enligt 10 § från 
MSB:s föreskrift hur kommunen ska 
planera och utföra sin tillsyn (MSBFS 
2021:8). Se textruta till höger. 
 

2.2 För byggnader och anläggningar som omfattas av kraven i LSO 2 kap. § 4 
 
Om planeringen 
Tillsyn ska planeras för byggnader och andra anläggningar som omfattas av kraven i 
2 kap. 4 § där verksamheten innebär en fara för att en olycka ska orsaka allvarliga 
skador på människor eller miljö. Mer om vilka verksamheter som innefattas och 
kraven vad gäller frekvensen av tillsyner framgår av Plan för verksamheter som 
omfattas av krav enligt kap 2 § 4 farlig verksamhet (internt nummer 83–20).   

• Om det förekommer skyldigheter kopplat till lag (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
(Sevesolagstiftningen) så kan tillsyn genomföras tillsammans med 
Länsstyrelsen som har tillsynsansvaret enligt Sevesolagstiftningen.  

Tekniska och organisatoriska aspekter som 
ska kontrolleras vid tillsyn:  
1. Möjligheten till utrymning.  
2. Skyddet mot brands uppkomst.  
3. Skyddet mot brandspridning inom 
byggnad. 
4. Skyddet mot brandspridning mellan 
byggnader. 
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Den årliga planeringen framgår av kapitel 3 Planering av tillsyner 2023.  
 
Observera att tillsyn kan även vara händelsestyrd och uppföljande (läs mer i kapitel 
2.4 Händelsestyrd samt uppföljande tillsyn som ej framgår av den årliga 
planeringen). 
 
Genomförande 
Tillsynen utförs genom granskning av anläggningens riskanalys samt kontroll av de 
särskilda krav som ställs på dessa anläggningar.  

2.3 Tillsyn på byggnader och anläggningar enligt lag om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) 
 
Om planeringen  
Tillsyn sker också utifrån efterlevnaden av lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE). Tillsyn planeras för:   

• De kategorier av A- och B-verksamheter som hanterar brandfarliga och 
explosiva varor (läs mer om kategorierna av A- och B-verksamheter i kapitel 
2.1 För byggnader och anläggningar som omfattas av kraven i LSO 2 kap. 2 §). I 
samband med planeringen av den årliga tillsynsplanen värderas om tillsyner 
enligt LSO och LBE ska samplaneras. 

• De byggnader och andra anläggningar som omfattas av kraven i 2 kap. 4 §.  
• Övriga identifierade byggnader och andra anläggningar, som inte innefattas i 

punkterna ovan, men som hanterar brandfarliga och explosiva varor och, där 
Räddningstjänsten Väst bedömer att behov av tillsyn föreligger. 

Genomförande 
Vid kontroll av hanteringen beaktas verksamhetens arbete med säkerheten och att 
krav och villkor ställda i lag, förordning, föreskrifter och tillstånd uppfylls. 

2.4 Händelsestyrd samt uppföljande tillsyn som ej framgår av den årliga 
planeringen 

Händelsestyrd tillsyn samt uppföljande tillsyn genomförs oftast utanför årlig 
tillsynsplan. 

 
Om händelsebaserad tillsyn 
Tillsyn utifrån LSO kap. 2 § 2 och § 4 samt LBE kan även vara så kallad händelsestyrd 
utifrån, exempelvis, att: 

• Räddningstjänsten Väst, eller annan, via tips, kännedom eller misstanke har 
upptäckt förhållanden som kan innebära att lagen inte uppfylls och att detta 
avser risk för liv och hälsa. 

• Ansökan om alkohol- och polistillstånd om tillsyn på objektet ej är genomförd 
de senaste fem åren. 

• Speciella händelser eller evenemang. 
• Vid ny eller ändrad verksamhet. 
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Om uppföljande tillsyn 
Behovet av uppföljande tillsyn bedöms i samband med eller efter tillsyn. 

När en tillsyn avslutats görs en bedömning av intervallet för nästa tillsyn och vilken 
typ av tillsyn som behöver genomföras då. Vid tillsyn kan det också ha dragits 
erfarenheter som är värda att omhänderta i det fortsatta arbetet, det kan vara 
erfarenheter som kan användas vid tillsyn vid samma typ av byggnad eller 
anläggning. 

3. Vid brister 
Räddningstjänsten Väst ska hjälpa till att ge människor förutsättningar att  
självständigt förebygga och hantera risker som kan föranleda en räddningsinsats.  
I tillsynsverksamheten, liksom all myndighetsutövning, ska vi vara stödjande och  
hjälpa människor att göra rätt. Tillsynen ska vara lärande med vägledande och  
kunskapshöjande insatser.  
 
Åtgärdande av brister kan följas upp på olika sätt utifrån givna förutsättningar. 
Uppföljande tillsyn och samråd sker i största möjliga mån innan beslut fattas utifrån 
möjligheter om föreläggande och förbud. Förelägganden och förbud kan utfärdas 
direkt om bedömning är att det krävs.      
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4. Planering av tillsyner 2023 
 

Planering  

 Styrning från Policy för planering 
av tillsynsverksamheten (10–10) 

Planering 2023 

Utifrån kategori av A-
verksamheter av 
byggnader som 
omfattas av kraven i 
LSO 2 kap. § 2.  

Tillsyn sker också 
utifrån efterlevnaden av 
LBE.  

Skolväsendet Kommunala samt privata 
förskolor, grundskolor, högskola 
samt vuxenutbildning. Cirka 180 
objekt enligt skolregistret. 

Utifrån kategori av B-
verksamheter av 
byggnader som 
omfattas av kraven i 
LSO 2 kap. § 2. 

Tillsyn sker också 
utifrån efterlevnaden av 
LBE.   

Verksamheter med ökad 
riskbild 

Bensinstationer cirka 50 - 60 
stycken 

Av tillsyn för de 
byggnader och andra 
anläggningar som 
omfattas av kraven i 
LSO 2 kap. §4. 

Tillsyn sker också 
utifrån efterlevnaden av 
LBE. 

-  Vulcan Europé AB  
Södra Cell  
Lahalls Kraftverk  
 

Av byggnader och andra 
anläggningar, som inte 
innefattas av 
kategorierna av A- och 
B-verksamheterna 
enligt LSO 2 kap. § 2 
eller 2 kap § 4, men 
som hanterar 
brandfarliga och 
explosiva varor. 

- - 
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