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LAG OM SKYDD MOT OLYCKORLAG OM SKYDD MOT OLYCKORLAG OM SKYDD MOT OLYCKORLAG OM SKYDD MOT OLYCKOR    

 
Från och med den 1 januari träder en ny lag i kraft ” Lag om skydd mot olyckor”, SFS 
2003:778. 
 
Övergångsperioden är 1 år till den 1 januari 2005. 
 
Lagen skall ersätta Räddningstjänstlagen SFS 1986:1102 
 
Lagen ställer krav på att industrier, företag, verksamhetsinnehavare etc. skall planera, 
dokumentera och redovisa sitt brandskydd. Arbetet med att förebygga brand och låta 
det bli en del av den dagliga verksamheten ges här hög prioritet. 
Ansvaret ligger hos ägare resp. innehavare. 
 
Det nya i lagen är bl a: 

- Brandsyn från Räddningstjänst utgår och ersätts med tillsyn från kommunen 
- Fastighetsägare och verksamhetsinnehavare får skicka in sin redogörelse till 

kommunen angående sitt brandskydd 
- Vissa företag får göra riskanalys av sin verksamhet (Bestäms av länsstyrelsen) 
- Systematisk brandskyddsarbete  
- Varje företag skall ha en brandskyddsorganisation 
- Brandskyddet skall särskilt dokumenteras 

 
M a o från 1 januari 2005 skall alla nyttjanderättshavare kunna redogöra för sitt 
brandskyddsarbete. 
 
Bifogar information om lagen som Svenska Brandförsvarsföreningen tagit fram. (Ur 
SBF aktuellt 5/03.) 
 
Mer information kan fås genom undertecknade eller kommunen (Räddningstjänsten). 
 
Är Ni intresserade så kan vi vara behjälpliga med att uppfylla den nya lagen. 
 
Vår konsulterande byrå kan bistå  eller förmedla följande tjänster: 
 

- Byggnadsbeskrivningar                                  -   Beredskapsplaner 
- Brandskyddsdokumentationer                       -   Katastrofplaner 
- Brandskyddsbeskrivningar (ritningar)         -   Insatsplaner  
- Maskinförteckningar          -   Utrymningsplaner 
- Riskanalyser           -   Underhållsmodul 
- Värderingar           -   Programvaror  
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Avseende de kunder där vi utfört förvärdering av byggnader för försäkring etc., har vi 
t.ex. tekniska data och ritningar om byggnader. Vi kan med detta underlag utföra 
tekniska beskrivningar av varje byggnad. Detta kan ligga som grund för 
brandskyddsdokumentation och/eller riskanalyser etc. 
 
Delge denna information till styrelse, ledning och ansvariga. 
 

Vänd Er med förtroende till oss. 

 
Claesson Konsult & Värdering AB, Borås 
 
Peder och Michael Claesson 
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