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Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Max Ekberg

Ansvarig nämnd och förvaltning för
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor

Nya föreskrifter som bland annat innebär ändrade frister för
brandskyddskontroll
Nya föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) om rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll börjar gälla den 1 januari 2015. Den stora förändringen är att
fristerna för brandskyddskontrollens genomförande har reviderats. Fristerna i det nya
systemet blir i huvudsak tre respektive sex år. Vissa förtydliganden har också gjorts
kring bestämmelser om kontroll vid nyinstallation och hur användningssättet av lokaleldstad styr den frist som ska tillämpas.
Kommunerna behöver se till att en övergång till de nya fristerna kommer till stånd.
Övergångsbestämmelser anger att de nya fristerna för brandskyddskontroll ska tillämpas senast den 1 januari 2018 (3-årsfrister) respektive 1 januari 2021 (6-årsfrister).
MSB har utformat en vägledning för att åstadkomma en smidig övergång och denna
finns i konsekvensutredningen.
Kommunerna bör även genomföra en analys av hur ändringarna påverkar övriga delar
av sotningsverksamheten och de eventuella avtal med entreprenörer som finns. Det är
bland annat viktigt att bestämmelser om taxor och andra verksamhetspåverkande
beslut är tillämpbara i förhållande till de nya reglerna. Dessutom bör kommunerna
utföra en analys av de frister för rengöring (sotning) som har fastställts. Det rekommenderas att en undersökning om en harmonisering av frister för brandskyddskontroll
och frister för rengöring genomförs. Detta för att åstadkomma samordning av kontroll
och rengöring som kan underlätta för både fastighetsägare och verksamhetutövare.
Det är kommunen som meddelar föreskrifter om frister för rengöring. Vägledning för
att fastställa frister för rengöring finns i de allmänna råden.
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Föreskrifter och konsekvensutredning finns på MSB:s hemsida och kan hämtas på
denna länk. https://msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Gallande-regler/Skydd-motolyckor/MSBFS-20146/
Kontakperson: Max Ekberg, 08-452 78 57, max.ekberg@skl.se
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
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