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1. Inledning
Tillsynsplanen är ett underliggande dokument till handlingsprogrammet. Planen
avser hur tillsynen som kommunen utövar över den enskilde enligt lag (2020:882) om
skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2-4 § och lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (LBE) ska bedrivas i Varbergs och Falkenbergs kommuner.
Tillsynsverksamheten görs både genom planerade tematillsyner samt tillsyner på
förekommen anledning. Under 2021 är målsättningen att genomföra totalt 200
stycken tillsyner.
I all vår myndighetsövning ska vi ha ett stödjande förhållningssätt och hjälpa
människor att göra rätt.
Fokus vid myndighetsutövning ska vara att ur ett långsiktigt perspektiv ge människor
förutsättningar att självständigt förebygga och hantera risker som kan föranleda en
räddningsinsats. Detta kan med fördel hanteras genom kunskapshöjande insatser.
Med detta som utgångspunkt ska vägledning till var människor kan få information
och/eller utbildning ske i samband med myndighetsutövning.

2. Tillsynsverksamheten
2.1 Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §
Omfattning
Tillsyn av 2 kap. 2 § görs över byggnader, anläggningar och verksamheter för att
säkerställa ett skäligt brandskydd. Vid kontroll av brandskyddet beaktas
verksamhetens systematiska brandskyddsarbete (SBA) samt om befintlig skyddsnivå
är skälig.
Tillsyn kan även utgöras av kontroll av vissa delar av brandskyddet på grupper av
verksamheter, byggnader eller anläggningar. Där verksamhet bedrivs kvälls- och/eller
nattetid kan tillsyn komma att genomföras även vid dessa tidpunkter.
Planering
Tillsyn kan utföras på förekommen anledning:
•

•
•

Tillsyn som föranleds av att räddningstjänsten, eller annan, har upptäckt
förhållanden som kan innebära att lagen inte uppfylls och att detta avser risk
för liv och hälsa.
Tillsyn på verksamheter i samband med ansökan om alkohol- och polistillstånd
om tillsyn på objektet ej är genomförd de senaste fem åren.
Tillsyn vid speciella händelser eller evenemang.
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•

Tillsyn vid ny eller ändrad verksamhet.

Planerad tematillsyn görs löpande under året på verksamheter, byggnader och
anläggningar, dessa redovisas under rubrik Tematillsyn under 2021.
Genomförande
Om verksamheten saknar, eller har stora brister, i det systematiska
brandskyddsarbetet ska detta noteras som en brist. Om det finns byggnadstekniska
brister som vid en brand uppenbart påverkar personsäkerheten ska verksamheten
upprätta en handlingsplan och därefter bokas en uppföljningstillsyn in och om
bristerna inte är åtgärdade vid uppföljningstillsynen, ska ett föreläggande utfärdas.
Föreläggande kan även utfärdas direkt om det uppmärksammas större brister som
uppenbart påverkar personsäkerheten. Vid mindre brister i brandskyddet som inte
uppenbart påverkar personsäkerheten accepteras muntlig framställan alternativt att
verksamheten skickar in ett dokument som säkerhetsställer att bristerna är
åtgärdade.

2.2 Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 4 §
Omfattning
Tillsyn av 2 kap. 4 § görs på de anläggningar där verksamheten innebär fara för att en
olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. De farliga verksamheter
som finns i Varbergs och Falkenbergs kommuner är Marenor Varberg AB, Lahalls
kraftverk, Ringhals, Södra Cell, Getteröns flygfält, Linders Pyrotekniska,
Falkenbergs Terminal, Torsåsen kyckling AB, Sia Glass samt sex bergtäkter. En del
av verksamheterna har även skyldigheter kopplat till lag (1999:381) om åtgärder för
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
(Sevesolagstiftningen).
Planering och genomförande
Målet är att årligen genomföra minst tre tillsyner av verksamheter som omfattas av 2
kap. 4 §. Ambitionen är att hålla en relativt hög tillsynsfrekvens på farliga
verksamheter i jämförelse med övriga objekt på grund av deras potential att orsaka
allvarlig skada på människor eller miljö. Till viss del sker samtillsyner med
länsstyrelsen som genomför tillsynsbesök enligt Sevesolagstiftningen.
Tillsynen utförs genom granskning av anläggningens riskanalys samt kontroll av de
särskilda krav som ställs på dessa anläggningar.
Följande tillsyner planeras på 2 kap. 4 § verksamheter under 2021:
• Falkenbergs Terminal, Torsåsen, Linders pyrotekniska samt Sia glass

2.3 Lagen om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning
Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor görs avseende hanteringen
av brandfarliga och explosiva varor.
Planering
Vid kontroll av hanteringen beaktas verksamhetens arbete med säkerheten och att
krav och villkor ställda i lag, förordning, föreskrifter och tillstånd uppfylls. Tillsynen
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kan även utgöras av kontroll av vissa delar av hanteringen på grupper av
hanteringsställen, så kallade tematillsyner.
Planerad tillsyn enligt lag (2011:1011) om brandfarliga och explosiva varor görs i
första hand i samband med tillsyn av 2 kap 2§ lag om skydd mot olyckor. Särskild
tillsyn enligt lag (2011:1011) om brandfarliga och explosiva varor kan även utföras på
förekommen anledning:
•
•

Tillsyn vid ny eller ändrad verksamhet.
Tillsyn vid tips, kännedom eller misstanke om brister i hanteringen.

3. Tematillsyner 2021
Omfattning
För att bättre kunna planera, inhämta kunskaper samt stödja dem som omfattas av
tillsyn har Räddningstjänsten Väst årliga teman. Syftet med tema är att samla
kunskaper och utifrån olika parametrar inrikta tillsynerna till en jämn och känd nivå.
Före, under och efter tematillsynerna kan berörda ägare och nyttjanderättshavare
bjudas in till en kunskapshöjande aktivitet, där information exempelvis ges om vilka
krav som gäller på brandskyddet, vilka risker som är vanliga i den typen av
verksamheter.
Planering och genomförande
Faktorer som styr urvalet av planerade tillsyner är följande:
• Stor risk för, eller stora konsekvenser vid brand.
• Behovet av systematiskt brandskyddsarbete för att säkerställa brandskyddet.
• Erfarenheter från bränder och utförda brandutredningar.
• Väsentliga eller ofta förekommande förändringar som påverkar brandskyddet.
• Verksamheter eller byggnader med särskilda myndighetskrav (exempelvis
vårdanläggningar, hotell, samlingslokaler, farlig verksamhet).
Lag om skydd mot olyckor
Under 2021 planeras tematillsyn på följande (samplanerad tillsyn där hantering
enligt lag (2011:1011) om brandfarliga och explosiva varor):
• Handel
• Campingar
• Flerbostadshus
• Järnvägstunnlar

Lag om brandfarliga och explosiva varor
Under 2021 planeras tematillsyn på följande:
• För övriga verksamheter med tillstånd för brandfarliga och explosiva varor
genomförs samplanerad tillsyn LBE och LSO i samband med att halva tiden för
tillstånden har passerats.
• Bergsprängare.
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