Brandskyddsredogörelse
Den nya lagen om skydd mot olyckor ger den lokala räddningstjänsten möjlighet att
bestämma när och var tillsynen (brandsynen) skall genomföras. Till sin hjälp vid
bedömningen har räddningstjänsten den samtidigt införda skriftliga
brandskyddsredogörelse som vissa verksamheter är skyldiga att sända till
räddningstjänsten. Detta innebär i praktiken att tillsynsverksamheten kan fokuseras på
de verksamheter som är i störst behov av tillsyn och minska besöksfrekvensen något
hos dem som under flera år visat upp ett tillfredsställande brandskydd.
Den skriftliga redogörelsen består av fem sidor med olika frågor kring brandskyddet som
skall besvaras. Redogörelsen skall sedan skickas in till räddningstjänsten som kan
använda materialet vid bedömning om behovet av tillsyn. Vilka verksamheter som
omfattas av skyldigheten att skicka in skriftlig brandskyddsredogörelse har preciserats i
Statens Räddningsverks föreskrift (SRVFS 2003:10) och allmänna råd (SRVFS 2004:4)
om brandskyddsredogörelse. Samtliga verksamheter som omfattas av denna skyldighet
i västra Blekinge har skickat in sina redogörelser. Med vilka intervall redogörelsen skall
skickas in kan räddningstjänsten besluta om. Räddningstjänsten Västra Blekinge har
dock valt att inte ange någon frist för förnyande av redogörelsen utan anser att den skall
sändas in då något i den tidigare redogörelsen förändrats eller då ny verksamhet som
omfattas av skyldigheten startar.

Sotning – rengöra själv
Enligt 3 kap 4§ lagen om skydd mot olyckor får kommunen medge att en fastighetsägare
utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Inom västra Blekinge
handläggs frågan av Räddningstjänsten. Enligt lagen får medgivandet ges endast om
rengöringen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt vilket innebär att
fastighetsägaren i ansökan får ange t.ex. om man är medveten om riskerna med soteld,
om man har förutsättningar att genomföra rengöringen och att man följer fastställda
frister och dokumenterar genomförda rengöringar. I de fall någon annan än
fastighetsägaren ska utföra rengöringen ska denne ha minst ”Grundutbildning för
skorstensfejare” eller motsvarande.

