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Abstract 
 

Is there any difference in practising rescuing service law and law of 

protection against accidents? 

 

C-essay in jurisprudence vt 2007. 

Author: Martin Olsson 

Tutor: Stefan Olsson 

 

In the last seven years the society has been changing it’s thinking around security. 

Trough the disasters of the World trade centre in the United States and the natural 

catastrophe in Thailand. Today it’s very important to have a good reliable security. In 

Sweden we have made a change in the law regulation around security on field of 

rescuing. The rescuing service (1986:1102) law do no longer exist and it’s replaced by 

the law (2003:778) of protection against accident. The question is what this means, has 

this transformation been a positive change or the other way around. The purpose of this 

essay is to examine “if it is any difference in practising the rescuing law and law of 

protection against accident” through a case study. The conclusions is based on material 

from books, the work around the law and interviews of people working with the law on 

local, regional, central level. From this facts the essay came too the conclusions that the 

law of protection against accidents is interpret in an extensive way. The old law was 

interpreted in a restrictive way. This change has made the interpretation more diffuse 

than before, especially in the regional and the central level. On the local level it became 

a problem to work in an effective way. They got a heavier administrative work through 

the demand of a briefing from the individuals with a business where it’s a risk of a fire 

too start. These briefings were also very diffused formed for the individuals too 

understand the meaning of it. One positive effect was the direct aim on some objects 

with a big lack of standard and making them more effective faster then before. The new 

law made a different working mode for those who work as a supervisor. In the former 

law they measured how they organised themselves. Today they measure ability. This is 

positive way too deal with everything around accidents. 



  

 

Innehållsförteckning 

Förord 

Förkortningar 

Abstract 

1 Inledning..........................................................................................................................................1 

1.1 Baggrund och problembild ...........................................................................................................1 

1.2 Syfte .....................................................................................................................................................1 

1.3 Avgränsning och material .............................................................................................................2 

1.4 Metod ..................................................................................................................................................2 

1.5 Förändrad tolkningsmöjligheter i LSO ....................................................................................5 

1.6 Lagstiftarens centrala funktion ...................................................................................................6 

1.7 Disposition .........................................................................................................................................7 

2 Räddningstjänstlagen (1986:1102) ......................................................................8 

2.1 Bakgrund ...........................................................................................................................................8 

2.2 Intentionerna med lagen................................................................................................................8 

2.2.1 Krav, tillämpning och undantag från lagen............................................................................... 8 

2.2.2 Den kommunala räddningstjänstens ansvar............................................................................ 11 

2.2.3 Den statliga räddningstjänstens ansvar ................................................................................... 14 

2.2.4 Enskildas förändrade ansvar.................................................................................................... 16 

2.2.5 Bestämmelserna om tillsyn ....................................................................................................... 17 

2.3 Förändringen av räddningstjänstlagen ...................................................................................18 

3 Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor................................................. 21 

3.1 Bakgrund .........................................................................................................................................21 

3.2 Intentionerna med lagen............................................................................................... 21 



  

3.1.1 En målstyrd lagstiftning ........................................................................................................... 21 

3.1.2 En förändrad förebyggande verksamhet ................................................................................. 24 

3.1.3 Förändrat krav på kompetens.................................................................................................. 27 

3.1.4 Övriga förändringar ................................................................................................................. 28 

3.3 Arbetet kring den nya lagen .......................................................................................................30 

4 Hur tillämpas lagen idag ............................................................................................. 33 

4.1 Lokal nivå ........................................................................................................................................33 

4.2 Regional nivå...................................................................................................................................34 

4.3 Central nivå .....................................................................................................................................36 

5 Analys, slutsats och rekommendation .......................................................... 39 

Referenslista  

Bilaga 1 Intervjumall 

Bilaga 2 Räddningstjänstlagen (1986:1102)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1 

1 Inledning  

1.1 Bakgrund och problembild 
Efter bara sju år in på 2000-talet har samhället hunnit med att genomgå flera tragiska 

händelser där många människor har drabbats. Efter händelsen med world trade center i 

USA den 11 september 2001 och den tragiska flodvågskatastrofen 26 december, 2004 

förändras mångas syn på säkerhet. De båda händelser visar att samhället och dess 

struktur inte alltid kan anses säkert. Det går ju inte alltid att vara förbered på att 

omfattande olyckor ska inträffa. Men kravet ska vara att det alltid finns en organisation 

som står förbered och kan ingripa efter sina resurser på ett effektivt sätt. Detta ställer ju 

i sin tur frågorna, vilken organisation? Vilka resurser? Och när ska den ingripa? Det 

krävs en tydlig lagstiftning kring dessa frågeställningar. I Sverige utgörs organisationen 

av samhällets räddningstjänst1 och regleras från och med 1 januari, 2004 av LSO. 

Lagen ersatte tidigare RäL. LSO är modernisering och effektivisering av den tidigare 

lagen. I propositionens (2002/03:119) till LSO, står det bl.a. att regeringen vill minska 

detaljregleringen och införa målstyrning i den kommunala räddningstjänsten som ingår 

i samhällets räddningstjänst.2 

 Kan det vara att LSO har inneburit någon effekt eller är det för tidigt att säga? 

Hur som helst har lagstiftningen genom LSO blivit målstyrd och med det mindre 

detaljstyrd. Vad innebär detta då, kan det ske någon förändring i hur lagen tillämpas 

eller tillämpas den på samma sätt? Ser aktörerna någon förändring i tillämpningen? Har 

verkligen den nya lagen skapat en effektivare kommunal räddningstjänst som var 

mening eller har det fått omvänd effekt?  

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att se om tillämpningen av den nya lagen skiljer sig åt mot den 

tidigare räddningstjänstlagen? 

                                                
1 Begreppet samhällets räddningstjänst definieras i 1 kapitlet 2 § LSO såsom de räddningsinsatser 
som staten eller kommunerna skall svara för vid olyckshändelser och överhängande fara för 
olyckshändelser för att hindra och begränsa skador på människor eller egendom eller miljö. 
2 Prop. 2002/03:119, s. 41 
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1.3 Avgränsning och material 
I denna uppsats har en avgränsning gjorts till LSO och RäL. Dessa två lagar kommer att 

jämföras och det innebär att inga fler lagrum behöver lyftas fram. 

 Denna uppsats kommer också att avgränsas genom att det görs ett visst antal 

intervjuer med ett visst antal frågor. Detta kommer också att innebära en avgränsning i 

val av antalet myndigheter. Intervjuerna kommer att vara vägledande material i min 

uppsats. Det finns nämligen inte många rättsfall och doktriner kring LSO. Den litteratur 

som gått att hitta och som är av intresse kommer att finnas med. En docent på Karlstads 

universitet som heter Birgitta Johansson- Hidén har gjort en del analyser kring LSO. 

Hennes arbete kommer att finnas med som källmaterial i uppsatsen. Räddningsverket 

som är den statliga myndighet som i stor utsträckning tillämpar LSO, har också en del 

skrivet material som det kommer att refereras ifrån. 

 Annars när det gäller rättskällor kommer förarbete som SOU (1983:77, 

2002:10) och propositioner (2002/03:119, 1985/86:170) att finnas med som referenser. 

De nämnda förarbeten är de som redovisar intentionerna med lagarna och blir därför 

centrala i uppsatsen. Intentionerna med lagarna redovisas på ett så sammanfattande vis 

som möjligt för att inte läsaren ska fastna för mycket i detaljbegrepp, utan får en 

övergripande bild. Annars finns det fler propositioner till RäL eftersom att lagen funnits 

sen 1986, och hunnit med en del förändringar. Vid behov kommer det att göras 

hänvisningar till dessa, men i ytterst liten omfattning. Till LSO finns förarbetet till 

lagen och där inga större förändringar har genomförts.3 Avgränsningen av denna lagen 

blir därför lättare att göra. 

 

1.4 Metod 
För att kunna besvara syftet med uppsatsen har den gjorts som en fallstudie. Att gör en 

fallstudie brukar innebära att endast ett eller ett fåtal fall studeras. Uppsatsen kommer 

att se på ett fall, själva tillämpningen av lagen om skydd mot olyckor.  

 När en fallstudie används undersöks en aspekt på djupet och i dess 

sammanhang. 4 Tanken med uppsatsen är just att undersöka LSO på djupet och försöka 

se hur lagen i sitt sammanhang fungerar och om den skapat någon förändring. En 

                                                
3 www.riksdagen.se  (2007-03-27)  
4 Lundahl Ulf, Skärvad Per - Hugo, 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 
tredje upplagan, studentlitteratur i Lund, s. 187 
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förändring skulle som sagt vara om LSO har förändrat arbetssättet mot den tidigare 

RäL. 

 En annan orsak till att en fallstudie passar in som metod är att fallstudier till 

viss del i själva frågeställningen innehåller hur och varför. I denna uppsats används 

dessa två ord för att om möjligt försöka besvara på syftet med densamma. Vidare i en 

fallstudie kan syftet vara att försöka pröva teorier, en teoriprövande fallstudie.5 

Uppsatsens teoretiska grund kommer att ligga i hur LSO tolkas och sen tillämpas. 

Tolkningar kommer att göras av de inledande bestämmelserna i både RäL och LSO i 

den mån de skiljer sig åt. Uppsatsens rättskällor kommer därför att bestå av tolkad 

lagtext. Efter detta ska tillämpningen av LSO undersökas och där kommer mina 

intervjuer in som källa i arbetet. Genom mina intervjuer kommer jag få svar på hur 

lagen tillämpas. 

 Svaren kommer från personal som arbetar med denna lagstiftning på 

räddningsverket, västra Götalands län och Södertörns brandförsvarsförbund (Består av 

Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, och Tyresö 

kommun). Det är ett krav att de arbetar eller har arbetat med lagen. Annars blir det 

svårt, nästan omöjligt att svara på frågor om hur lagen tillämpas. Två av personerna 

som kommer att besvara på mina frågor har varit experter i förarbetet till LSO. Deras 

svar kommer att ha ett stort kunskapsmässigt värde i min uppsats.  

 Att använda intervjuer som källmaterial kan ibland innebär problem. I mitt 

fall uppstår problemet vid insamling av material Att göra ett urval av personer och vilka 

frågor som ska besvaras är inte lätt. Hur stort urval krävs för att uppsatsen ska bli 

tillräckligt innehållsrik, samt hur många hinner jag med? Det blir en avvägningsfråga, 

men jag har gjort ett preliminärt urval. Skulle det vara att materialet inte är tillräckligt, 

kommer kompletterande intervjuer att göras. För att få fram intressanta svar i 

uppsatsen, behövs en kartläggning av vilka personer inom de olika myndigheterna som 

jag ska intervjua. Denna kartläggning blir därför viktig för att uppsatsen ska anses 

uppnå kraven på giltighet (validitet). 

                                                
5 Lundahl Ulf, Skärvad Per - Hugo, 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 
tredje upplagan, studentlitteratur i Lund, s. 187 



 

4 

 En fråga som är giltig i metodsammanhang beskriver eller mäter det jag vill 

att den ska göra.6 I mitt fall är det viktigt att mina frågor som jag ställer vid intervjuerna 

är relevanta för uppsatsen och hjälper till att besvara mitt syfte. 

 Jag valde öppna frågor vid intervjutillfällena. Alternativet hade varit att gjort 

en opinionsundersökning. I en sådan undersökning ställs kategoriska frågor som vilken 

ålder och vilket kön. Inom LSO skulle jag kunna ha undersökt statistisk över hur arbetet 

fungerar utifrån svar från t ex män och kvinnor. En opinionsundersökning skulle kunna 

ha gett omfattande och intressanta svar från respondenterna (undersökningspersonerna). 

Men jag skulle bara få kategoriska - och korta svar.7 Min undersökning kräver bredda 

svar eftersom jag kommer att bygga mina empiriska fakta kring dem.  

 Uppsatsen kommer inte att dra generella slutsatser om hur lagen tillämpas 

inom alla länsstyrelser och kommuner i Sverige. Slutsatserna kommer istället att visa 

exempel på hur lagen kan tillämpas och om det finns några skillnader mellan respektive 

nivå. 

 Antalet frågor som ska besvaras är sex till antalet. Vid val av frågor, har 

direktivet till LSO, att gå från en minskad detaljstyrd reglerad lagstiftning till en 

lagstiftning med nationella mål, varit viktig. De första tre frågorna kommer att belysa 

hur den nya lagen rent praktiskt har förändrat myndighetens arbetssätt och roll. Fråga 

fyra och fem kommer att undersöka om regeringens mål med direktiven till den nya 

lagen, att försöka förbättra och effektivisera lagstiftningsområdet uppfyllts. Sjätte och 

sista frågan kommer att undersöka LSO: s relation till EU-lagstiftningen och om det är 

någon kollision mellan svenskrätt och EG-rätt. 

 Valet av intervjupersoner har gjorts utifrån kraven enligt ovan. Resultatet blev 

att på central nivå intervjuades Björn Johansson (tillsynshandläggare), Lennart Larsson 

(tillsynshandläggare), Lars Ekberg (expert i utredning kring LSO och chef för 

tillsynsavdelningen) tillsammans med Klas Helge också han på tillsynsavdelningen. 

Klas Helge tillkom som kompletterande intervjuperson eftersom han hade kännedom 

från den tidigare lagstiftningen. Flera av intervjupersonerna var nya och saknade 

djupare kunskap om RäL den tidigare lagstiftningen. På regional nivå valdes Västra 

Götalands län. Västra Götaland är stort regionalt område som beroende på sin storlek, i 

stor utsträckning kommit i kontakt med LSO. Där intervjuade jag, Lennart Olofsson 

                                                
6 Bell Judith, 2000, ”Introduktion till forskningsmetodik”, tredje upplagan, studentlitteratur i 
Lund, s. 90 
7 A.a. s 19 
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expert i utredning kring LSO och chef för krishanteringsverksamheten, Jan-Erik 

Gustavsson anställd på samma avdelning. Som tredje och blev det Hans Terling från 

deras krishanteringskontor i Göteborg. Även här fick kompletterande intervjuer göras. 

Jag ansåg att materialet var för lite och behövde även jämna ut antalet intervjupersoner. 

Därför fick Hans Terling ställa upp på intervju under kort varsel. På lokal nivå valdes 

Södertörns brandförsvarsförbund ut. De arbetar också mycket med LSO, vilket kan ge 

en klar bild av LSO. De tre personer som intervjuades var Lars – Göran Uddholm 

(ställföreträdande brandchef), Sandra Danielsson och Roger Johansson som är 

brandingenjörer båda två. Även här fick jag göra kompletterande intervju. Roger 

Johansson fick under kort varsel ställa upp på intervju på samma grunder som Hans 

Terling. 

1.5 Förändrad tolkningsmöjligheter i LSO 
I förarbetet till LSO, står det att vill att det nya regelsystemet ska vara mer flexibelt och 

anpassas efter kommuners olika lokalbehov.8 Denna flexibilitet möjliggör en bredare 

tolkning av lagen än tidigare.  

 Inom juridiken innebär detta att lagen får extensiv tolkning. Denna tolkning 

innebär att även betydelseområdets ytterkanter hänförs i lagen. Räddningstjänstlagen är 

sen tidigare mer detaljreglerad och som kan innebära att den tolkas på restriktivt sätt. 

Med det menas att det inom det juridiska område som lagen ska tillämpas i blir snävt.9 

Det ges alltså inget utrymme för tolkning, utan det som bokstavligt står i en paragraf 

gäller. Regeringen försöker alltså i stor utsträckning att undvika begrepp som skäligt, 

synnerliga skäl, rimlig nivå. 

 I juridiken brukar en extensiv tolkning vanligtvis betyda att man gör en 

begreppstolkning av lagen som innebär en avvägning av hur begreppet ska tolkas. Det 

finns två sätt att göra en tolkning av ett begrepp, det ena är en subjektiv tolkning och 

den andra en objektiv tolkning. Att göra en objektiv tolkning innebär att begreppet 

definieras ur en: 10 

 

  ”någorlunda allmänt accepterad vardagsspråklig mening” 

Det andra tolkningsmetoden som kan göras av begreppet är på ett subjektivt sätt. Då 

                                                
8 Prop. 2002/03:119, s. 34 
9 Strömholm Stig, 1988, ”Allmän rättslära”, sjätte upplagan, Studentlitteratur i Lund, s. 82 
10 A.a. s 78 
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klargörs begreppets ”åsyftade mening” 11. Som exempel på dessa två olika tolkningar 

kan man ta begreppet skog. Vid en subjektiv tolkning kan den åsyftade meningen med 

begreppet skog definieras som t ex ett område på flera kvadratmeter med träd som står 

mellan 2-3 meter ifrån varandra. Detta utesluter en trädgård med tre träd på. En 

objektiv tolkning kan innebära att det enda kravet är att det finns träd på platsen. Det är 

en bild av vad begreppet skog kan betyda i det vardagliga språkets mening. Subjektiv 

tolkning innebär att lagtextens syfte undersöks med hjälp av förarbetena. Det sägs 

ibland att regeringen lägger in vaga eller intetsägande formuleringar just för att det ska 

ges möjlighet att tolka och göra en subjektiv bedömning.12 

 Den nya lagen lag (2003:778) om skydd mot olyckor kan därför riskera att 

stöta på detta tolkningsproblem. Detta tolkningsproblem för att påvisa på vad ett 

förändrat syfte i de inledande bestämmelserna i en lag kan ha för verkan. Detta i 

bakgrund till att uppsatsen kommer att jämföra en detaljreglerad lag med en ny mer 

målinriktad lag. 

1.6 Lagstiftarens centrala funktion 
Enligt ovan diskuteras den förändrade tolkningsmöjligheterna som finns med den nya 

lagen. Vid skapat av lagen är det lagstiftaren som har den centralt viktigaste funktionen 

och är den som är med och formulerar innehållet. Just därför kommer dennes roll att var 

viktig i uppsatsen. Lagstiftaren ska utifrån uppställda direktiv och förslag från en tillsatt 

kommitté lägga fram sitt förslag. Detta förslag ska sen gå igenom en grundlig analys av 

lagrådet för att sen tillslut bli en proposition. Denna proposition ska sen godtas av 

riksdagen och publiceras Svensk författningssamling (SFS). 13 Propositionen ligger till 

grund för lagens tillkomst och kommer därför att bli viktiga i uppsatsen. Kommitténs 

förslag och remissinsatsernas synpunkter som finns med i propositionen kommer att 

nämnas om det är relevant för uppsatsen. 

 

 

 

                                                
11 Strömholm Stig, 1988, ”Allmän rättslära”, sjätte upplagan, Studentlitteratur i Lund, s. 78 
12 A.a. s. 79 
13 A.a. s. 64 f 
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1.7 Disposition 
Jag har tidigare inlett med att presentera bakgrund, ämne och tillväggångssättet i 

uppsatsen. I kapitel 2-3 redovisas sen uppsatsens teoriavsnitt. Först kommer den tidigare 

RäL:s bakgrund och intentioner att redovisas. I kapitel 3 presenteras LSO på samma sätt. 

Teoriavsnitten har gett en klar bild av lagarna och vad som skiljer dem åt. I kapitel fyra 

undersöks sen om dessa skillnader har inneburit någon förändring i tillämpning. I Sista 

kapitlet görs en analys, slutsats om det framkommit att finns några skillnader. Allra sist i 

detta kapitel ges några rekommendationer för framtida arbetet med LSO. 
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2 Räddningstjänstlagen (1986:1102) 

2.1 Bakgrund 
Räddningstjänstlagen trädde i kraft den 1 januari 1987. Därmed kom brandlagen 

(1974:80), brandstadgan (1962:91), samt lagen (1960:331) om skyddsåtgärder vid 

olyckor att upphöra att gälla.14  

 Den övergripande tanken med räddningstjänstlagen var att försöka samla all 

räddningstjänstlagsstiftning. Genom denna sammanslagna lagstiftning kunde samhällets 

räddningstjänst få en ökad effektivitet där bl.a. samarbetet och samordning hos olika 

räddningsorgan skulle bli lättare att genomföra.15 Politiska grunden för att göra denna 

förändring var att samhällsutvecklingen, där speciellt den tekniska utvecklingen har gjort 

att samhället löpt större risk att utsättas för omfattande olyckor. Utvecklingen har också 

inneburit ökade risker för andra olyckor än bränder, samt att följderna av dessa blivit 

allvarligare.16 

 

2.2 Intentionerna med lagen 
Syftet med lag var som sagt att effektivisera samhällets räddningstjänst. I propositionen 

(1985/86:170) till RäL innehåller en hel del förändringar. Propositionen kommer att 

lyftas fram för att tydliggöra innehållet i RäL. Här nedanför kommer propositionen att 

redovisas i fem del avsnitt. Det första kommer att innefatta tillämpningsområde, krav 

samt undantag från lagen. I andra del avsnittet kommer kommunala räddningstjänstens 

ansvar och i tredje avsnittet statliga räddningstjänstansvaret att redovisas. I fjärde del 

avsnittet lyfts det förändrade ansvaret för de enskilda17 upp.. I det femte och sista 

kommer bestämmelserna om tillsyn enligt RäL tydliggöras.  

 

2.2.1 Krav, tillämpning och undantag från lagen 

 Propositionen till RäL börjar med att ta upp begreppet samhällets 

räddningstjänst. Tidigare var samhällets räddningstjänst indelat i en allmän (uppgift 

                                                
14 Prop. 1985/86:170, s. 61 
15 SOU 2002:10, s. 62-63 
16 Prop. 1985/86:170, s. 17 
17 Med enskilda menas alla vi människor som lever i det svenska samhället.  
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främst för kommunerna) räddningstjänst och särskild räddningstjänst (uppgift för staten). 

Dessa två delar blir integrerade i RäL och får namnet kommunal räddningstjänst 

respektive statliga räddningstjänst. Den tidigare allmänna räddningstjänsten som 

reglerades av brandlagen (1974:80) innehöll brandsläckning, räddning av liv och 

egendom vid bränder. Detta kompletterades med insatser vid andra olyckshändelser. Den 

andra särskilda räddningstjänsten förändrades på så vis att den samlar ihop hela den 

statliga räddningstjänstens uppgifter i en och samma lag. Det innebär att fjällräddning, 

sjöräddning flygräddningstjänst, samt ingripanden de ska göra vid större utsläpp av 

radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar ingår i RäL. Vidare framhävs i 

propositionen att uttrycket ”brand” som exempelvis användes i brandförsvar, 

brandstyrelse, brandkår och brandchef skulle ändras. Uttrycket byts ut mot ”räddning” 

vilket innebar att det istället får heta räddningskår, räddningschef etc. Orsaken till denna 

förändring var att få en enhetlig lagstiftning, om samhällets räddningstjänst och med det 

en bättre samordning mellan räddningsorganen.18 

  Tillämpningsområdet för RäL står i 1 § som lyder:19 

  ”Denna lag innehåller föreskrifter om hur samhällets räddningstjänst 

  skall organiseras och bedrivas. I lagen finns också bestämmelser om 

  olycks- och skadeförebyggande åtgärder, om sanering efter utsläpp 

  av radioaktiva ämnen, samt om rättigheter och skyldigheter för 

  enskilda”. 

Den meningen som innebär att RäL innehåller bestämmelser om utsläpp av radioaktiva 

ämnen var inte med från början utan tillkom genom lag 1992:11 (Se avsnitt 2.3). Annars 

innehåller 1 § reglering av samhällets skyldigheter ifråga om räddningstjänst, enskildas 

rättigheter och skyldigheter, samt olycks- och skadeförebyggande åtgärder. Dessa 

åtgärder riktar sig både till samhället och till enskilda.20 

 I propositionen till RäL framförs också vad som innebär med räddningstjänst. I 

2 § står det:21 

  ”Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten 

  eller kommunerna skall svara för vid olyckshändelser och 

  överhängande fara för olyckshändelser för att hindra och begränsa  

  skador på människor eller egendom eller i miljön. Till räddningstjänst 

                                                
18 Prop. 1985/86:170, s 18-19 
19 www.riksdagen.se (2007-06-06) 
20 Prop. 1985/86:170, s. 61 
21 www.riksdagen.se (2007-06-06) 
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  hänförs också räddningsinsatser som görs enligt 25-27 a § § utan att 

   det har inträffat någon olyckshändelse eller föreligger överhängande 

   fara för en olyckshändelse. Skyldighet för att staten eller kommun att 

  göra en räddningsinsats föreligger endast, om det med hänsyn till  

  behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt,  

  kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt är påkallat 

  att staten eller kommunen svarar för insatsen”.  

I denna paragraf görs en hänvisning till 25-27 a § § och det är räddningsinsatser vid 

fjällräddningstjänst, flygräddningstjänst, och sjöräddningstjänst. För att en 

räddningsinsats ska genomföras krävs det enligt förarbetet att de tre behovs kriterier 

enligt den 2 § RäL är uppfyllda. Enda undantag från ett av dessa kriterier (snabb 

ingripande) är vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen enligt 2a § RäL (som 

redovisa i avsnitt 2.3). Annars ska en räddningsinsats sättas in vid en olyckshändelse som 

i förarbetena definieras som en plötslig inträffad händelse som medfört eller som kan 

innebär skada, t ex bränder eller explosioner. En räddningsinsats skall inte enligt 

förarbetet till RäL sättas in vid bagatellartade situationer. För att inte skada effektiviteten 

hos räddningstjänstorganisationen så skall den enskildes resurser i första hand utnyttjas. 

Räcker det däremot inte till ska samhällets räddningstjänst ta över arbetet med att t ex 

släcka branden.22 

 De krav som ställs på räddningstjänsten regleras enligt förarbetet i 4 § RäL. 

Denna bestämmelsens lydelse är: 23 

  ”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att 

  räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och 

  genomföras på ett effektivt sätt”. 

Räddningstjänsten har med denna 4 § RäL krav på sig att de måste planera och 

organisera sig inför en räddningsinsats för att nå effektivitet. Ett andra krav som 

framgår av proposition till RäL uttrycks i 5 §. Den har lydelsen: 

  ”Kommunerna och de statliga myndigheter som svarar för verksamhet 

  enligt denna lag skall samarbeta med varandra och med andra som 

  berörs av verksamheten”. 

Kravet ligger alltså på kommuner och de statliga myndigheterna att samarbeta bl.a. 

inom räddningstjänst som det står i RäL. 

                                                
22 Prop. 1985/86:170, s. 62 
23 A. prop. s. 64 
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 Undantag från RäL regleras i 3 §. Den har lydelsen: 

  ”Lagen gäller inte hälso- och sjukvård som avses i hälso- och 

   sjukvårdslagen” 

Det innebär att RäL inte innefattar bestämmelser om hälso- sjukvård. 

 I förarbetet framkom det kritik att räddningstjänstbegreppet betydelse kunde 

var svårt att tydliggöra ur ett ekonomiskt perspektiv.24 De paragrafer som lyfts fram 

enligt ovan är 1 § - 5 § § och är de inledande bestämmelserna i RäL. 

2.2.2 Den kommunala räddningstjänstens ansvar 
I propositionen till RäL vilar ett av ansvaret när det gäller räddningstjänst på 

kommunen. I proposition framgår det att kommunens ansvar ska vara samma som 

tidigare. Det som inte ska ligga som kommunens ansvar är fällräddnings, 

flygräddnings, sjöräddnings, eller räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från 

kärntekniska anläggningar inte ligger hos kommunerna.25 

 Det innebär att kommunerna har ett ansvar att förhindra eller begränsa skador 

vid olyckshändelser. Det innebär följande:26  

  ”kommunerna vid olyckshändelser eller då faran för olyckshändelser 

  är överhängande skall vidta åtgärder så att skador på människor eller 

  egendom eller i miljön hindras eller begränsas” 

I förarbetet till RäL tar kommittén upp att kommunens ansvar när det gäller 

räddningstjänst även ska gälla: 27 

  ”fara för olyckshändelser och vid allvarliga störningar i viktiga 

  samhällsfunktioner eller fara för sådana störningar”. 

Kommittén påpekar att det finns ekonomiska skäl för att lägga till detta förtydligande. 

De menar att tvekan minskar när kommunens räddningsorgan ska ingripa eller inte. 

Vidare anser de också att det har en ekonomisk förebyggande hjälp. Genom att lägga 

insatserna tidigare skulle skador och kostnader reduceras för räddningsarbetet. Detta 

förtydligande tyckte kommittén även skulle finnas med i själva begreppet 

räddningstjänst enligt ovan. I propositionen fick detta inget gensvar eftersom att 

förtydligandet med bl.a. störningar i viktiga samhällsfunktioner är vagt. Det blir vagt i 

                                                
24 Prop. 1985/86:170, s.19-20 
25 A. prop. s 22 
26. “A. st.”. 
27  “A. st.”. 
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den meningen när kommer till skyldigheten för ingripande av den enskilde eller 

kommunen att förhindra eller begränsa skada. Därför fick förtydligandet inget gehör. 

Kommittén ville också att åtgärder skall vidtas vid allvarliga störningar i viktiga 

samhällsfunktioner eller fara för sådana störningar. I förarbetet till RäL mot 

argumenteras detta med att kommunerna skulle behöva ingripa vid en del konflikter på 

arbetsmarkanden. Inte heller detta fick kommittén gehör för.28 

 Det övriga som propositionen tar upp som handlar om kommunen är 

förebyggande åtgärder, brandsynverksamheten, sotningsverksamheten, kommunala 

organisationen, samverkan, räddningstjänstplan, överklagan vid ersättning.  

 I förarbetet till RäL framhävdes att kommunerna fortsättningsvis skulle ha 

åtgärder för att förebygga bränder och skador till följd av bränder. De främsta 

verksamheterna som arbetar med detta är brandsynverksamheten och 

sotningsverksamheten. De ska även gynna annan skadeförebyggande verksamhet i 

kommunen. Det finns nämligen många andra verksamheter där risken att andra 

olyckshändelser än bränder ska inträffa.29  

 När det gäller brandsynverksamhet i kommunerna framkommer det i 

förarbetet att kommunen fortsättningsvis kommer att kunna ta ut avgift för brandsyn. 

Brandsynverksamheten ska som tidigare verka för samhällets krav på brandskydd.30 

 Sotningsverksamheten kommer som det framgår i förarbetet till RäL att 

bedrivas och organiseras som tidigare. Bl.a. ska kommunerna ansvara för att sotning 

görs regelbundet. Det kan vara att sota eldstäder och andra förbränningsanordningar. 

Vid sotnings tillfälle ska även en brandskyddskontroll göras på sotningsobjekten. De 

som kan utföra sotning och brandskyddskontroll är skorstensfejarmästare eller 

skorstensfejare. Vidare framgår det i förarbetet att den obligatoriska sotningens 

föreskrifter ska införas i räddningstjänstlagen. Sotningsverksamheten har till syfte att 

förebygga brand och kan därför hänföras till det ansvar kommunerna har för att 

förebygga brand enligt RäL. Ansvaret med att göra utvärdering av 

sotningsverksamheten ska enligt förarbetet ligga på räddningsverket.31 

 Vidar i propositionen ska kommun ha en organisation kring räddningstjänsten. 

I förarbetet framgår det att varje kommun ska en räddningsnämnd, och en räddningskår. 

Räddningsnämndens primära arbetsuppgifter är att verka som tillsynsmyndighet över 

                                                
28 Prop. 1985/86:170, s. 23-24 
29 A. prop. s. 24 
30 A. prop. s. 25 
31 A. prop. s. 26-27 
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kommunens ansvarsområde inom räddningstjänsten. Kommun får som 

tillsynsmyndighet delge förläggande och förbud, förenat med vite (vitesansvaret låg 

tidigare hos länsstyrelsen) mot verksamheter. En räddningskår skall bestå av en 

räddningschef och en eller flera räddningsstyrkor. En räddningskår kan också vara 

gemensam för flera kommuner. Det fanns alltså möjlighet att bilda en gemensam 

räddningskår, kommuner emellan.32 

 Propositionen lägger fram ytterligare en möjlighet att samverka. Det ska 

finnas möjlighet att utnyttja varandras resurser. För att öka effektiviteten och minska 

olikheterna inom räddningstjänsten fordras det samverkan. Formerna för samarbetet ska 

bestämmas av kommunerna själva, med betoning på frivilligt.33 

 I förarbetet till RäL trycks det på att det skulle införas en räddningstjänstplan. 

Den ska ersätta den tidigare brandordningen som var missvisande. Den tidigare 

brandordningen kunde innehålla föreskrifter som till vis del var bindande för enskilda. 

Räddningstjänsteplanen skiljer sig på så vis att den är mer preciserad och tydlig i sin 

formulering och riktade sig enbart mot kommunen.34 

 Propositionen väljer också att ta upp kommunernas ersättning vad gäller 

medverkan vid räddningstjänst i andra kommuner. Kommunerna ska ha rätt till 

ersättning vid medverkan vid räddningstjänst i andra kommuner än sin egen. De har 

också rätt att få ut ersättning om de har deltagit i statlig räddningstjänst. I Förarbetet 

finns det lite olika åsikter kring ersättning. Kommitténs vill förutom att kommuner ska 

ha rätt till ersättning vid räddningstjänst i andra kommuner än sin egen. Kommunerna 

ska också ha rätt till ersättning vid deltagande i statlig räddningstjänst, men som tillägg 

ska det lagstadgats ersättning för:35 

  ”räddningstjänst till följd av fara för olyckshändelse av betydande  

  omfattning eller allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller 

  fara därför” 

I propositionen framhävs istället att i 21 § första stycket i tidigare brandlagen finns rätt 

till ersättning från staten för kostnader för räddningstjänst. Detta överensstämmer med 

riksdagens fastslagna riktlinjer enligt propositionen (1980/81:116, CU 38, rskr. 376). 

Kommunernas rätt till ersättning ska därför fortsätta att gälla.36  

                                                
32 Prop. 1985/86:170, s. 28-30 
33 A. prop. s. 31 
34 A. prop. s. 32-34 
35 A. prop. s. 34 
36 A. prop. s. 35 
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 Det sista som förarbetet tar upp kring kommunernas bestämmelser enligt 

RäL är hur räddningstjänsten ska formera sig vid ett eventuellt krig och vid 

civilförsvarsberedskap. Den förändring som ska ske är att räddningsnämndens 

uppgifter övertas av kommunstyrelsen och räddningskårens uppgifter av 

civilförsvarsorganisationen.37 I nästa avsnitt redovisar hur den statliga 

räddningstjänstens ska regleras i RäL.  

2.2.3 Den statliga räddningstjänstens ansvar 
I förarbetet framgår det att den statliga räddningstjänstens ansvarområden är 

fjällräddnings-, flyggräddnings-, sjöräddnings-, och räddningstjänst vid utsläpp av 

radioaktiva ämnen.38  

 Det första ansvarsområdet som lyfts fram i förarbetet är fjällräddningstjänst 

(se 25 § RäL). Det är polisen som ska stå för arbetsinsatser hitta försvunna och rädda de 

som drabbats av en olyckshändelse, sjukdom, eller behov av vård eller annan hjälp 

inom fjällområdet. I förarbetet framgår det att kommitténs vill att fjällräddningstjänst 

ska ingå i polisens ordinarie arbetsuppgifter. Detta fick inte gehör i propositionen med 

hänvisning till att särreglering för polisens arbetsuppgifter inom fjällområdet skiljer sig 

åt. Det finns ju redan med i polislagen (1984:387) att polisen ska leta efter försvunna 

människor. Därför framhävs det i förarbetat att det ska göras en särreglering.39 

 Andra ansvarsområdet som tillkommer den statliga räddningstjänsten är 

flygräddningstjänst. I propositionen framhävs att:40 

  ”luftfartsverket ska ha ansvaret för flyghaverier inom Sveriges 

  sjöterritorium med undantag för vattendrag, kanaler, hamnar samt  

  andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren”. 

På andra platser än de enligt ovan är det kommunerna som har ansvaret. Luftfartsverket 

har utöver ansvaret för räddningstjänst vid flyghaverier också de förebyggande 

räddningsinsatserna när fara hotar lufttrafiken eller ett luftfartyg är skadat eller 

saknas.41  

 Det tredje ansvarsområdet för staten är sjöräddningstjänsten. I förarbetet 

framgår det att arbetsuppgifterna ska delas mellan sjöfartsverket och tullverket. 

Sjöfartsverket ska ha hand om arbetsinsatserna för att hitta människor och rädda 

                                                
37 Prop. 1985/86:170. s. 59 
38 A. prop. s. 36 f 
39 A. prop. s.  36 
40 A. prop. s. 36 37 
41 ”A.st.”. 
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dem som befaras vara i sjönöd, samt sjuktransporter från fartyg. Tullverkets 

kustbevakningsorganisation ska ha hand om de arbetsinsatser som blir när 

skadliga ämnen hamnat i vattnet. I propositionen valdes denna struktur tillfälligt i 

avvaktan på beslut om eventuell sammanslagning av sjöfartsverket och tullverkets 

kustbevakningsorganisation.42 

 Det sista ansvarsområdet för den statliga räddningstjänsten är räddningstjänst 

vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Ansvaret kommer till huvudsak att ligga på 

länsstyrelsen, men om omfattning fordrar särskilda åtgärder för att skydda allmänheten 

får staten ta över ansvaret. I förarbetet pekas det på att staten bör bli ansvarig när 

utsläppet sker utomlands och påverkar Sverige i de områden där beredskapen mot 

utsläpp inte är utbyggt. Det framgår i propositionen att kommittén vill att länsstyrelsen 

ska vidta åtgärder redan när det uppstår fara för utsläpp. De vill också att kommunerna 

ska bära ansvaret vid utsläpp från utlandet som berör Sverige. Så blev inte fallet 

eftersom att begreppet ”fara för utsläpp” anses vagt och svårt att överblicka.43 

 Vidare i propositionen till RäL framläggs gemensamma bestämmelser för 

kommunal och statlig räddningstjänst. De som svarar för räddningstjänsten ska ha 

anordningar för alarmering av räddningsorganen och vid en räddningsinsats ska 

polismyndigheten underrättas. Under själva räddningsinsatsen ska det sen finnas en 

räddningsledare. Denna person ska enligt förarbetet få hjälp av andra myndigheters 

resurser om det är lämpligt för myndigheten att avvara resurser. Om det vidare skulle 

vara så att en omfattande räddningsinsats behövs ska regeringen bestämma vem som 

ska ta över ansvaret. Här framgår att kommittén inte vill att regeringen ska bestämma 

vem som ska ta över ansvaret. Kommittén anser istället att länsstyrelsen ska ansvar för 

samordning kring sin verksamhet när behov finns av samordning mellan olika grenar av 

räddningstjänst. Regeringen ska istället ta ansvaret vid: 44 

  ”omfattande olyckshändelser och allvarliga störningar i viktiga  

  samhällsfunktioner som berör flera län” 

I propositionen framgår det tydligt är att det krävs en anpassning till den aktuella 

situationen vid själva övertagandet av ansvaret. Denna uppgift ska regeringen ha som 

har en central överblick och göra olika avvägningar vid räddningsinsatser. Kommittén 

                                                
42 Prop. 1985/86:170. s.39 
43 A. prop. s. 42 
44 A. prop. s. 44 
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fick därför inte gehör för sitt förslag.45 Nu har kommunens och statens ansvar enligt 

förarbetet till RäL tydliggjorts. Kvar är den enskildes ansvar. 

2.2.4 Enskildas förändrade ansvar 
I propositionen till RäL har det tydliggjorts att de enskildas ansvar ska öka. Först ska 

underrättelseskyldighet utökas vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk 

anläggning. Nu ska också utsläpp från andra giftiga och skadliga ämnen än de från 

kärntekniska anläggningar påkalla underrättelseskyldighet. Denna skyldighet ska 

påkallas när anläggningens verksamhet innebär fara för att en olyckshändelse inträffar 

med allvarlig skada som följd. I propositionen framgår också att bestämmelser om 

skyldighet för enskilda att, varna eller tillkalla hjälp vid fara eller på annat sätt får 

kännedom om en brand ska införas lagen. Det ska även stå att vid olyckshändelse som 

är fara eller vid överhängande fara, ska dessa skyldigheter träda i kraft. Vidare ställdes 

det krav på att den enskilde ska betala ersättning för falskt larm som innebär onödiga 

uttryckningar för räddningstjänsten. Men fick inte gehör. Den enskilde har svårt att veta 

när en situation kräver en räddningsinsats, vilket i sin tur gör det svårt att införa en 

skyldighet för den enskilde.46  

 I förarbetet till RäL framhävs också att utöka skyldigheten för ägare eller 

innehavare. De som har en byggnad eller en annan anläggning ska nu även ha:47 

  ”utrustning för livräddning vid andra olyckshändelser än vid brand” 

Sen tidigare har skyldigheten varit att: 48 

  ”ägare eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar att 

  hålla utrustning för släckning och livräddning vid brand” 

I propositionen framhålls att gå ett steg längre och definiera vilka byggnader eller 

anläggningar som ska påverkas av skyldigheten. Detta är inte möjligt eftersom att 

brandsynverksamheten också ska ligga till grund för dessa skyldigheter som tas upp. 

Brandsyn tar hänsyn till varje enskilt fall. Det går därför inte att specificera exakt vilka 

byggnader och anläggningar som ska följa denna skyldighet.49  

 I förarbetet till RäL tydliggörs krav på att ägare eller innehavare av 

verksamheter som innebär fara för olyckshändelse, ska bekosta den beredskap som 

krävs för att minimera eller undvika skador. Detta ska leda till en direkt skyldighet för 

                                                
45 A. prop. s. 44 
46 Prop. 1985/86:170, s 46-47 
47 A. prop. s 48 
48 ”A.st.”. 
49 A. prop. s 48-49 
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ägare eller innehavare, men skyldigheten att bekosta beredskap som personal och 

egendom ska ske i skälig omfattning. Det ska inte vara som tidigare när ägare eller 

innehavare införde beredskapsåtgärder efter påpekande av länsstyrelsen.50 

 I övrigt tydliggör proposition att ett visst material i lös inredning endast får 

användas efter att regeringen gett sitt godkännande. Vidare ställs krav på tjänsteplikt för 

dem som fyllt 18 under kalenderåret och för de upp till 65 år. Möjlighet till ingrepp i 

annans rätt ska finnas kvar för annars riskerar effektiviteten att gå förlorad. Ansvaret 

ligger på räddningsledaren att godkänna om ingreppet ska genomföras. Ersättning ska 

betalas ut till den som tillhandahållit sin egendom vid räddningsinsatsen. Sist 

förtydligas att det ska stå med räddningstjänstlagen att en räddningsinsats är avslutad 

när räddningsledaren har gjort en bedömning och har kontaktat ägare eller innehavare. 

Efter denna bedömning börjar sen efterarbetet med sanering och återställning.51 

2.2.5 Bestämmelserna om tillsyn 
Förarbetet till RäL framhäver också hur tillsynen ska fungera,. Den statliga tillsynen 

över kommunerna ska utövas genom samråd och allmänna råd. Staten ska ha möjlighet 

att påverka innehållet i räddningstjänstplanen (bara i speciella fall) och det 

förebyggande arbetet. Statens räddningsverk är den myndighet som ska utföra den 

centrala tillsynen. Inom länet är länsstyrelsen den myndighet som utövar tillsyn. I 

kommunerna är det respektive räddningsnämnd som utövar den kommunala tillsynen 

och efterlevnaden av RäL. En tillsynsmyndighet har rätt att få tillgång till byggnader, 

lokaler, och anläggningar. De har även rätt få upplysningar och handlingar som krävs 

vid tillsyn. Skulle den som utövar tillsyn inte få gehör för sina påpekande kan denne 

meddela om föreläggande, förbud, samt vite som sista åtgärd. Detta tydliggörs i 

förarbetet som ett viktigt styrmedel som finns och kan rätta till missförhållanden som 

råder i verksamheter.52 

 Nu har alla förslag regeringens förslag eller intentioner som också sedermera 

blev grunden i RäL redovisats. Räddningstjänstlagen trädde i kraft 1986 och cirka 

femton år senare ersätts den. I nästa avsnitt kommer några förändringar som gjorts 

under tiden fram till den ersattes år 2004, att belysas. 

                                                
50 Prop. 1985/86:170, 49-50 
51 A. Prop. s. 53-56 
52 A. Prop. s. 57 
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2.3 Förändringen av räddningstjänstlagen 
Totalt har nio propositioner har inneburit förändring av räddningstjänstlagen fram tills 

den upphävdes vid årsskiftet 2003.53 En större förändring i RäL genomförs i 

propositionen 1991/92:41. De paragrafer som stod för störst förändring redovisas här 

nedanför. Bl.a. framhävdes i de inledande bestämmelserna en komplettering i 1 § och 

en ny 2a § tillkom. 1 § i RäL kompletterades med bestämmelsen:54 

  ”om sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen” 

Denna komplettering genomfördes som en effekt av de erfarenheter som svenska 

myndigheter fick av Tjernobylolyckan. Olyckan inträffade 1986 och propositionen kom 

först år 1991. Det gjordes en noggrann utredning innan om hur ledning och samordning 

skulle utformas vid utsläpp av radioaktiva ämnen.55 I och med att RäL (1 §) även 

reglerade utsläpp av radioaktiva behövdes ansvaret tydliggöras. I den nya 2a § som 

tillkom genom propositionen tydliggörs att ansvaret för sanering efter radioaktiva 

ämnen, primärt ska ligga på staten. 2a § i RäL lydelser:56 

  ”Med sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen avses i lagen  

  sådana åtgärder som staten skall vidta för att göra det möjligt att åter 

  använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom som 

  förorenats genom utsläpp av radioaktiva ämnen. Skyldighet för staten 

  att vidta sådana åtgärder föreligger endast i den utsträckningen det  

  med hänsyn till följderna av utsläpp, det hotade intressets vikt, 

  kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt är påkallat att 

  staten svarar får åtgärderna”. 

Ansvaret ligger inte enbart hos staten utan också delvis hos andra myndigheter. I 

propositionen förtydligas i 34 § RäL att:57 

  ”En statlig eller kommunal myndighet skall med personal och  

  egendom delta i en räddningsinsats på anmodan av räddningsledaren 

  och vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen på anmodan av 

  räddningsledaren och vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen 

   på anmodan av den myndigheten som svarar för saneringen. En

                                                
53 www.notisum.se  (2007-04-17) 
54 Prop. 1991/92:41, s. 29 
55 A. Prop. s. s. 8 
56 A. Prop. s. 29-30 
57 A. Prop. s. 31 
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  sådan skyldighet föreligger dock endast om myndigheten har lämpliga 

  resurser och ett deltagande inte allvarligt hindrar myndighetens  

  vanliga verksamhet”. 

 När det gäller bestämmelserna enligt ovan blev Sverige genom sitt 

medlemskap i EU bundna till direktivet 96/82/EG (benämns Seveso II-direktivet). 

Benämningen Seveso (En stad i Italien) har sitt ursprung i en kemikalieolycka 

inträffade där 1976. Seveso I-direktivet var det tidigare direktivet som revideras 1987 

och 1988. Direktivet infördes för att förebygga vissa industriella olyckor.58 

 Seveso II-direktivet som ersatte Seveso I-direktivet år 1994 och innebär krav 

på att medlemsländerna ska arbeta med tillsyn över verksamhetsutövare i respektive 

land. Bl.a. finns kravet på verksamhetsutövaren ska ha en säkerhetspolicy som 

säkerhetsställer en hög skyddsnivå för människor och miljö.59. 

Direktivet ställer ett högre krav på medlemsländernas hantering av farliga ämnen. 

Medlemsländerna har krav på sig att se enligt artikel 5 i Seveso II-direktivet till att 

verksamhetsutövaren i landet som hanterar farliga ämnen fullgör sin skyldighet att:60 

  ”vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga allvarliga  

  olyckshändelser och för att begränsa följderna av dessa för människor 

  och miljö”. 

 Genom att Sverige gick med i EU blev också industriolyckskonventionen och 

ILO-konventionen gällande. Dessa två konventioner tillsammans med Seveso II-

direktivet ingår från 1999 i lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och 

begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.61  

 Seveso II direktivet har genom sitt krav på olycksrapportering i artikel 6 blivit 

en del i LSO som ersatte RäL. I FSO:s 2 kapitel 4 § finns kravet på olycksrapportering 

hos verksamhetsutövare som har en verksamhet på en anläggning enligt 2 kapitlet 4 § 

LSO (motsvarar till stor del 43 § RäL). Anläggningens verksamhet skall enligt 

bestämmelserna i LSO innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på 

människor.62  

                                                
58 www.srv.se (2007-06-06) 
59 Direktiv 96/82/EG 
60 Direktiv 96/82/EG 
61 www.srv.se (2007-06-06) 
62 Seveso- infobildserie författad av Statens Räddningsverk (2007-05-09) 
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 Annars gjordes inga omfattande förändringar. Men en förändring som 

infördes var en ekonomisk zon för den statliga räddningstjänsten med 

sjöräddningstjänst och flygräddningstjänst. Denna kunde tjäna som skydd mot störande 

angrepp i den marina miljön.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 Prop. 1992/93:54 s. 10 
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3 Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

3.1 Bakgrund 
LSO trädde i kraft den 1 januari 2004. Lagen ersatte tidigare RäL (1986:1102). Den nya 

lagen skall innebära en modernisering eftersom det inte gjorts någon omfattande översyn 

av räddningstjänstlagen.64 

 Under slutet på 80-talet och fram till 2001 pendlade siffran för antalet döda. 

Siffran låg på mellan hundra och hundraåttio döda vid bränder, majoriteten vid 

bostadsbränder. Det sker i Sverige runt tjugofemtusen bränder som leder till insats. 

Många insatser vid olyckor kräver också ett stort ansvar hos den berörda 

räddningstjänstens verksamhet. Insatser som kan kräva en hel del resurser uppstår ofta 

vid bl.a. sjöräddningstjänst och flygräddningstjänst. Detta anses i propositionen 

(2002/03:119) vara den politiska intentionen för att införa LSO. Lagen ska förbättra 

arbetet i samhället när det gäller att förebygga och hindra olyckor som leder till insats.65  

 

3.2 Intentionerna med lagen 
I förarbetet till LSO framgår det att modernisering och den minskade detaljregleringen av 

räddningstjänsten, är en viktig utgångspunkt i arbetet med den nya lagen. Med en 

modernisering och en minskad detaljreglering ska lagen skapa en effektivare 

räddningstjänst på både kommunal och statlig nivå.66 Här nedanför kommer 

propositionen till LSO att redovisa vad som ska förändras för att uppnå en moderniserad 

och mindre detaljreglerad lagstiftning. 

 

3.1.1 En målstyrd lagstiftning 
I propositionen till LSO framhävs att en målstyrd lagstiftning ska möjliggöra en mindre 

detaljstyrd lagstiftning. En målstyrd lagstiftning ska enligt förarbetet tydliggöras genom 

införandet av nationella mål. I LSO regleras dessa nationella mål i två paragrafer i det 

inledande kapitlet. Den ena är LSO 1 kapitlet 1 § (ersätter RäL 1 §) och 1 kapitlet 3 § 

(motsvarar 3 § RäL).67 

                                                
64 SOU 2002:10, s. 64-65. 
65 A. SOU. s. 34-35 
66 Prop. 2002/03:119, s.41 
67 A. Prop. s. 41-44 
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 1 kapitlet 1 § LSO är helt ny och har lydelsen: 68 

  ”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda 

  människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till 

  de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot 

  olyckor”. 

 Det nationella mål ska verka utifrån vad som är tillfredsställande och 

likvärdigtskydd med hänsynen till de lokala förhållandena. Genom paragrafens 

formulering garanteras en säkerhetsnivå när det gäller skydd mot olyckor. I förarbetet 

hänförs också att detta nationella mål ska uppnås genom samverkan hos de verksamheter 

(räddningsinsatser, förebyggande- och tillsynsverksamhet) som det allmänna69 bedriver 

enligt LSO. Eftersom att hänsyn ska tas till de lokala förhållandena får det allmänna 

möjlighet att anpassa sig efter sin egna verksamhet.70 

 I proposition klargörs också att de nationella målen även ska kompletteras med 

lokala verksamhetsmål för kommunerna. Dessa verksamhetsmål ska finnas med i ett 

kommunalt handlingsprogram som är lagstadgat och ska fastslås i kommunfullmäktige 

vid varje ny mandatperiod. Kommunerna ska i handlingsprogrammet redovisa risker för 

olyckor som innebär en räddningsinsats. För att kunna redovisa risker krävs en 

riskinventering och riskanalys med en tillhörande riskbedömning. De lagstadgade 

detaljkraven för räddningstjänstplanen tas bort. Kommunerna kan själva välja att redovisa 

förebyggande arbetet och arbetet för räddningstjänsten i samma eller i två olika 

dokument. När det gäller den statliga räddningstjänstens krav på verksamhetsmål finns 

inte reglerat i lag. Däremot framhävs i propositionen att det bör finnas ett sådant med ett 

tillhörande handlingsprogram vid uppföljning och utvärdering. Kravet finns inte 

lagstadgat för att regeringen kan genom sitt regleringsbrev och myndighetsinstruktioner 

styra den statliga verksamheten, utan det behövs ett verksamhetsmål.71  

 Verksamhetsmålen för kommunerna ska innefatta förebyggande arbete och 

räddningstjänstens verksamhet. Det förebyggande arbetet ska innehålla, mål, hur den 

planeras och är ordnad. I förarbetet till LSO framhävs som i tidigare RäL där 

förebyggande arbetet ska ha som utgångspunkt att förhindra bränder och följder av 

                                                
68 Prop. 2002/03:119, s. 6 
69 Allmänna: definieras som kommunal- och statlig räddningstjänst. 
70 Prop. 2002/03:119, s. 101 
71 A. prop. s. 45-48 
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bränder. Vidare ska kommunerna verka i förebyggande syfte vid andra olyckor än 

bränder (jmf 7 § RäL). Som tillägg ska nu kommunen i större utsträckning än tidigare:72 

  ”ta initiativ till en samordning av olycksförebyggande och 

  skadebegränsade verksamheter inom kommunen” 

Att få kommunen att samordna framkommer i förarbetet ger en enhetlig syn på trygghet 

och undvika konflikter mellan olika sektorer. Samordning är också viktig för en effektiv 

förebyggande verksamhet.73 

 När det gäller räddningstjänstens verksamhet finns krav på förmåga och 

målsättning. Förmågan vid räddningsinsatser ska redovisas, samt mål för 

räddningstjänsten.74 En del i redovisandet av förmåga handlar om att kunna ange:75 

  ”personella och materiella resurser som kommunen har och avser att 

  skaffa sig”. 

 I förarbetet till LSO höjs kritiska åsikter till att införa målstyrning. Målen är 

vaga och opreciserade. Begreppet likvärdigt skydd i 1 kapitlet 1 § ifrågasatts.76 

 1 kapitlet 1 § i LSO:s inledande bestämmelse bildar tillsammans med 1 

kapitlet 3 § LSO (motsvarar 4 § RäL) de nationella målen. 1 kapitlet 3 § LSO lyder som 

tidigare:77 

  ”Räddningstjänst skall planeras och organiseras så att 

  räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och  

  genomföras på ett effektivt sätt”.  

 I tidigare RäL utgjorde de inledande bestämmelserna av 1 § -5 §. I LSO har 

paragrafer förändrats, flyttats, eller tillkommit. Sammanfattningsvis har 1 § i RäL 

ersatts helt och 2 § RäL (motsvarande 1 kapitlet 2 § LSO) har även den förändrats (se 

nästa avsnitt). 2 a § i RäL har flyttats och ingår i 4 kapitel 8 § i LSO. 3 § RäL (se 1 

Kap. 4 § LSO) och 5 § RäL (se 1 Kap. 6 § LSO) har kvar sin formulering, men har 

flyttats. De paragrafer som tillkommit är 1 kapitlets 5 § (se nästa avsnitt)- och 7 §. 

 I 1kap. 7 § framgår att: 

  ”Kommunerna och de statliga myndigheter som svarar för 

   räddningstjänst skall se till att allmänheten informeras om vilken 

   förmåga att göra räddningsinsatser som finns. Dessutom skall de  

                                                
72 Prop. 2002/03:119, s 46-47 
73 A. prop. s. 46 
74 A. prop. s. 45-47 
75 A. prop. s. 48 
76 A. prop. s. 41-43 
77 A. prop. s. 41 
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  lämna upplysning om hur varning och information till allmänheten 

   sker vid allvarliga olyckor”. 

I propositionen till LSO framhävs denna paragraf som en möjlighet för allmänheten att 

ta del av räddningstjänstens förmåga vid räddningsinsatser. Kommuner har möjlighet 

att visa upp sina kommunala handlingsprogram. Bl.a. kan dagspress, Internet och 

anslagstavlor utnyttjas för att nå ut till allmänheten. Denna skyldighet gäller både 

kommun och statliga myndigheter.78 

3.1.2 En förändrad förebyggande verksamhet 
I förarbetet till LSO framgår det förändringar i de förebyggande åtgärderna, med 

ändringar i brandsyn och sotningsverksamheten. De redovisas här nedanför, indelat i 

sex delar. 

 I del ett lyfts de enskilda skyldigheter fram som ligger på en ägare av en 

anläggning som innebär särskild fara. Denna skyldighet ska inte förändras utan bara 

kompletteras med:79 

  ”skyldighet att analysera riskerna för sådana olyckor som kan  

  orsaka allvarliga skador på människor eller miljön” 

Enligt RäL ska syftet inte var att den enskilde ska kunna slippa ansvar och ekonomiska 

åtagande vid en olyckshändelse och lägga ansvaret på det allmänna. I förarbetet till 

LSO förtydligas detta:80  

  ”det allmänna skall hålla en organisation som kan gripa in när den 

  enskilde inte själv eller med anlitande av någon annan klarar av att 

  bemästra en olyckssituation” 

Det framgår här att den enskilde bara kan utnyttja det allmänna om denne inte klarar att 

hantera olyckssituationen på egen hand eller med hjälp av någon annan (ej 

räddningstjänst). Vidare tydliggörs i förarbetet att begreppet innehavare ersätts med 

nyttjanderättshavare som ger en tydligare begreppsförklaring.81  

 I del två framhävs det i förarbetet att brandsynen ska ersättas med en ny 

ordning. Den enskilde måste börja ta ett större ansvar för brandskydd. Ägaren av 

byggnad eller annan anläggning ska i den nya ordningen lämna in en skriftlig 

redogörelse för sitt brandskydd till kommunen. Denna skriftliga redogörelse ska sen

                                                
78 Prop. 2002/03:119. s.103 
79 A. prop. s. 49 
80 A. prop. s. 50 
81 A. prop. s. 50-51 
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 ligga till grund för tillsyn. Ägaren av en anläggning där det finns risk för brand eller 

konsekvens av brand ska lämna redogörelsen.82 Den skall:83 

  ”beskriva byggnaden och dess brandskyddslösningar, men också 

  vilken verksamhet som bedrivs och den organisation (inklusive planer 

  för underhåll och kontroll) som finns för brandskyddet”  

I förarbetet framgår att det finns ett behov att göra brandsynfunktionen mer effektiv och 

ändamålsenlig. Detta ska åstadkommas genom att visa att objekt som är låg 

riskverksamhet inte längre berörs av det obligatoriska dokumentationskravet. 

Kommunerna kan därför rikta dokumentationskravet mot de mest väsentliga ur 

brandskyddspunkt.84  

 I del tredje innefattas ändringar i sotningsverksamheten. Kommunen ska ha 

kvar sitt ansvar för sotning och brandskyddskontroll. Kommunerna ska dock i enskilda 

fall låta en fastighetsägare själv utföra sotningen på sin fastighet. Enda kravet är att det 

sker på ett betryggande sätt ur brandsynpunkt. Detta har inneburit ett förtydligande från 

tidigare RäL (se17 § RäL). Det grundar sig på att risksituationen har förändrats. Idag 

sker eldning med ved och pellets i mindre utsträckning i tät bebyggelse, samtidigt som 

byggnaders brandsäkerhet har ökat. I propositionen tydliggörs att det ska göras en 

begränsning av sotning och brandskyddskontroller i imkanaler. Tidigare i RäL skulle 

alla imkanaler i eldstäder och fasta förbränningsanordningar rengöras. Nu behöver det 

bara göras i restauranger, storkök, samt jämförbara utrymmen. Genom forskning är det 

klarlagt att brandrisker är mycket begränsad i samband med imkanaler vid bostads kök 

och liknade utrymme som pentry. Just därför kan en avgränsning göras i sotning och 

brandskyddskontroll av imkanaler. Vidare ska kravet på att skorstensfejaremästare eller 

skorstensfejare med skorstensfejarmästaren som biträde (regleras tidigare i 17 § 2st 

räddningstjänstlagen) tas bort. Idag är det fritt för kommunen att välja om den ska göra 

sotning i egen regi eller via entreprenad. Detta beror på att kravet på en 

skorstensfejaremästare i varje distrikt är borttaget. Kommunerna kommer 

fortsättningsvis att kunna ta ut avgifter för sotning och brandskyddskontroller. Det 

förändras inte eftersom omfattande utvärderingar kring sotningsmonopolet 

genomförs.85 

                                                
82 Prop. 2002/03:119. s.56 
83 A. prop. s. 58 
84 A. prop. s. 56-58 
85 Prop. 2002/03:119, s61 ff 
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 Del fyra är ett förtydligande om att tidigare begrepp även i fortsättningen ska 

gälla, men med vissa justeringar. Ett förtydligande är att räddningstjänstbegrepp ska ha 

kvar sin tidigare lydelse i lag (jämför 2 § RäL och 1kap 2 § i LSO) med ett undantag. I 

paragrafen står det: 86 

  ”räddningstjänst aves i lagen de räddningsinsatser som staten eller 

  kommunerna skall ansvara för vid olyckhändelser och 

  överhängande fara för olyckor” 

Undantaget handlar om att begreppet olyckshändelse byts ut mot begreppet olyckor. 

Ovanstående formulering får då istället följande lydelse:87 

  ”räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller 

  kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för 

  olyckor” 

I förarbetet framgår att ändringen från olyckhändelser till olyckor även ska göras i 

andra paragrafer som vid, alarmering (30 § RäL motsvarande 6 kap. 10 § LSO), vid 

förebyggande åtgärder (41 § RäL motsvarande 2 kap. 2 § LSO), samt vid 

fjällräddningstjänst (26 § RäL motsvarande 4 kap 1 § LSO). Skälet till denna 

förändring är att begreppet olyckhändelse kan förstås som att en händelse redan 

inträffat och medfört skada. En olyckshändelse kan förstås som att det helt plötsligt 

uppstår en olyckssituation. Begreppet innefattar inte långsamma eller pågående 

skeenden. Dessa situationer kan ju också resultera i att en skada uppstår, t ex erosion 

som resulterar i ett jordskred. I förarbetet till LSO tydliggörs att begreppet olycka bättre 

passar in på de skyldigheter som stat och kommun har i samma paragraf. Skyldigheten 

är enligt tidigare 2 § RäL:88  

  ”Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast 

  om detta är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt  

  ingripande, det hotade intressets vikt, kostnader för insatsen och  

  omständigheterna i övrigt”. 

 I del fem förtydligas arbetet efter en räddningsinsats. Det är viktigt att det 

klargörs när en räddningsinsats är avslutad. I och med att andra myndigheters ansvar tar 

över när räddningsinsatsen är avslutad bör det finnas en klar definition på det. För att 

göra det klarlagt att en räddningsinsats är avslutad ska räddningsledaren vid beslutet 

                                                
86 Prop. 1985/86:170, s. 2 
87 Prop. 2002/03:119. s.6 
88 A. prop. s. 6 



 

27 

också lämna det i skriftlig form (nya bestämmelsen regleras i 3 kap 9 § LSO och 

tidigare i bestämmelse 53 § RäL). En räddningsinsats anses avslutad när:89 

  ”när riskerna för ytterligare skador inte kan motverkas genom  

  fortsatta räddningsåtgärder eller när risken för ytterligare skador är 

  så obetydlig att det inte är motiverat att fortsätta räddningsarbetet” 

 I del sex framhålls en förändring i inriktningen på tillsynen. Att införa 

nationella mål i LSO ökar kraven på tillsynsfunktionen. Tillsynen ska breddas och med 

det ska kommunen, länsstyrelsens tillsynsinriktning förändras. Kommunerna ska med 

sin tillsyn mot de enskilda inriktas på kontroll, råd och information. Denna inriktning 

på tillsynen ska finnas reglerad i den nya lagen (3 kap 2 § LSO). Enligt förarbetet 

särskiljs då inriktningen så att speciellt rådgivningen kan hamna utanför den definierade 

tillsynen som regleras i LSO:s femte kapitel. Kommunens tillsyn av enskilda ska 

fortsättningsvis vara en kontroll av att de uppfyller de skyldigheter (t ex krav på 

brandskydd) de har enligt lag. Länsstyrelsens tillsyn mot kommunerna ska inriktas mot 

att göra uppföljning, utvärdering, råd och stöd. Denna inriktning på tillsyn ska heller 

inte skrivas i paragraferna som tar upp definieringen av tillsyn. Denna ska istället ha en 

egen paragraf (1 kap 5 § LSO). Uppgifterna för länsstyrelsens tillsyn av kommunerna 

ska utifrån de nationella målen, bedömas och se om de uppfyller lagkraven på ett 

kommunalt handlingsprogram. Vidare ska kommunernas egenkontrollskrav på den 

egna verksamheten uppföljas och utvärderas av länsstyrelsen.90 

 

3.1.3 Förändrat krav på kompetens 
Som utgångspunkt i förarbetet påpekas att de tidigare kompetenskraven för kommunal 

räddningstjänst har varit väldigt detaljreglerad. I den nya lagen ska kompetenskraven 

vara mindre detaljreglerad med en anpassning efter de ”lokala förhållandena”. Det ska 

vara upp till varje kommunen att välja det behov av kompetens som behövs genom den 

nya lagstiftningen. Att anpassa efter de lokala förhållandena gör att kommunens storlek 

samt vilka verksamheter som finns spelar in. Detta gör i sin tur att behovet av 

kompetens varierar. För att få till en minskad detaljreglering ska bl.a. en paragraf (26 §) 

i räddningstjänstförordning tas bort. Genom att denna paragraf försvinner tas 

behörighetskrav på att komma in på skorstensfejarlinjen bort. Ett av behörighetskraven 

                                                
89 Prop. 2002/03:119, s.70 
90 A. prop. s. 72-73 
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var att man skulle vara anställd inom sotningsverksamheten. En annan förändring är att 

det i lag ska förtydligas att kompetenskraven mer ska anpassas efter de lokala 

förhållandena. I lagen ska det stå följande:91 

  ”Den personal som för kommunens räkning har att utföra 

   förebyggande verksamhet, att planera, leda, genomföra och följa upp 

  räddningsinsatser samt utöva tillsyn skall genom utbildning och  

  erfarenhet ha den kompetens som behövs” (3 kap. 14 § i nya LSO). 

 

3.1.4 Övriga förändringar 
I detta avsnitt framhävs små förtydliganden, men också förtydliganden som inte blev av 

i förarbetet till LSO. De områden som berörs är, geografiska ansvarsfördelningen, 

ansvar vid omfattande räddningsinsatser, sjuktransporter, miljöräddningstjänsten till 

sjöss, överklagande, sekretess och bisysslor. 

 Först berörs geografiska ansvarsfördelningen mellan kommun och stat. 

Denna ansvarsfördelning uppstår vid flygräddningstjänst, sjöräddningstjänst och 

miljöräddningstjänst. Statens skyldighet uppstår när en olyckshändelse inträffar:92 

  ”till havs, i kustvatten (utom hamnområden) och i de tre största  

  sjöarna (Vänern, Vättern och Mälaren)”. 

Kommunens ansvar skall:93 

  ”förutom landområden omfatta räddningsinsatser i vattendrag,  

  kanaler, andra sjöar än de tre största samt hamnområden” 

Det framgår i förarbetet att inga ändringar görs i dessa bestämmelser. I tidigare 

förarbetet till RäL (1985/86:170) tydliggjorts tillräckligt för hur ansvaret ska fördelas. 

Vidare har inga förändringar skett som kan ha påverkat den tidigare 

ansvarsfördelningen. I förarbetet framkom det kritik till att ansvaret flyttas från staten 

till kommunen. Vid t ex ett fartygshaveri i havet är det statens räddningstjänst som ska 

stå för räddningsinsatsen. Om fartyget sen skulle bogseras in till en hamn blir det 

istället den kommunala räddningstjänsten ansvar. Kritikerna menar istället att den 

statliga myndigheten som påbörjat räddningsinsatsen även ska slutföra den.94

                                                
91 Prop. 2002/03:119, s.10 
92 A. prop. s. 75 
93 “A. st.”. 
94 Prop. 2002/03:119, s. 75 
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 En lite mindre korrigering som framförs i förarbetet är ansvaret vid 

omfattande räddningsinsatser. I tidigare räddningstjänstlagens 33 § stod det att:95 

  ”räddningsinsatser som är omfattande får regeringen förskriva eller i 

  särskilt fall bestämma, att en länsstyrelse eller någon annan statlig 

  myndighet skall ta över ansvaret för räddningstjänsten inom en eller 

   flera kommuner”. 

Det ska istället stå att ansvaret ”får” övertas av en länsstyrelse eller annan statlig 

myndighet (4 kap 10 § LSO). Möjligheten ska finnas för en länsstyrelse att kunna bistå 

med stöd, utan att ska behöva innebär att ansvaret förflyttas från kommunen. 

Länsstyrelsen måste ändå i fortsättning kunna ta över ansvaret. De kan med sin 

övergripande ledningsroll, ansvara för var förstärkningsresurser ska sättas in.96 

 När det gäller sjuktransporter finns det lagstadgat i räddningstjänstlagen (27 

§) att dåvarande sjöfartsverket (nuvarande kustbevakningen) skulle stå för 

sjuktransporter från fartyg, ett undantag från hälso- sjukvårdslagen. I hälso- 

sjukvårdslagen (1982:763) står det bl.a. att lanstinget ska stå för sjuktransporter. I 

ändringar till denna lagen som trädde i kraft 1992 diskuterades en utvidgning där hela 

ansvaret för alla former av sjuktransport skulle ligga på landstinget. Det har under en 

låg tid diskuteras om ansvaret, men i förarbetet till LSO klargörs att den nuvarande 

regleringen ska gälla.97 

 Förarbetet till LSO berör också miljöräddningstjänst och det handlar om ett 

förtydligande att denna räddningstjänst även omfattar:98 

  ”insatser när det föreligger en överhängande fara för att olja eller 

  andra skadliga ämnen kommer ut i vattnet” 

 Det framgår i förarbetet att staten ska få möjlighet att överklaga beslut om 

ersättning till kommuner:99 

  1 När utflöde i vatten av olja eller andra skadliga ämnen föranleder  

  insatser i kommunal räddningstjänst, om utflödet har skett utanför  

  Sveriges sjöterritorium eller inom den del av sjöterritoriet där 

  räddningsinsatser skall göras enligt 4 kap 5 § LSO (tidigare 27 §  

                                                
95 Prop. 1985/86:170, s. 6 
96 A. prop. s. 78-79 
97 Prop. 2002/03:119, s. 81-82 
98 A. prop. s. 85 
99 A. prop. s. 87 
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  RäL) eller inom Göta Älv, Trollhätte kanal eller Södertälje kanal, 

  2. Om en kommun har haft kostnader för sanering med anledning av 

  sådant utflöde som avses i punkt 1 och 

  3. om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört  

  betydande kostnader. 

 Den sista förändring som lyfts fram i förarbetet gäller sekretess. Det ska i 

sekretesslagen (1980:100) läggas till att det ska finnas ett skydd för enskildas uppgifter. 

Bl.a. ska sekretess gälla tillsyn runt uppgifter som rör personliga eller ekonomiska 

förhållande.100 

 Detta var sammantaget vad förarbetet till LSO innehåller. LSO har nu funnits 

i ca tre år vilket är överskådligt sett en liten period. I nästa avsnitt kommer arbetet kring 

LSO under denna tre års period att kortfattat redovisas.  

 

3.3 Arbetet kring den nya lagen 
LSO har idag verkat i ca tre år. Det saknas i stor utsträckning doktriner kring lagen. 

Under de tre åren som LSO funnits har en paragraf tillkommit. Den innebär att 

regeringen får besluta om vem ska delta i övningar (10 kapitlet 2 § LSO). Arbete kring 

lagen utgörs bl.a. av uppföljningar på bland annat tillsynsavdelningen på Statens 

Räddningsverk i Karlstad, i samarbetar med länsstyrelserna i landet. Det har än så länge 

gjorts två uppföljningsrapporter runt LSO. I dessa rapporter finns det mycket statistisk, 

bl.a. hur många tillsynsbesök som genomförts, antalet redogörelser av farliga 

verksamheter, antalet erlagda föreläggande och förläggande av vite. Statistiken 

innefattar kommunernas arbete inom räddningstjänstområdet.101 

 En intressant men kanske lite väntad förändring har varit att antalet 

tillsynsbesök för kommuner mot enskilda har minskat i ögonfallande mängd från år 

2004, LSO:s inledande år (se tabell 1 nedanför): 

                                                
100 Prop. 2002/03:119, s. 91 
101 Johansson Björn, 2006, ”Uppföljningsrapport av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor”, utgiven av 
räddningsverket i Karlstad, s. 7-10 



 

31 

 

 

 * Källa: Statens Räddningsverks uppföljningsrapport av LSO för år 2006. 

 

Kommunerna kan själva styra hur ofta tillsynsbesök ska göras. I uppföljningen av LSO 

går det att se att kommunernas tillsynsbesök har blivit mer inriktad på anläggningar där 

en eventuell brand kan riskera stor skada på oss människor. Störst antal tillsynsbesök 

görs vid vårdanläggningar och samlingslokaler.102  

 Antalet kommuner som använt sig av redogörelsen som planering vid hela 

tillsynsverksamheten svarade 63 % av alla, i viss omfattning eller i stor omfattning. Vid 

tillsynsbesöken visade det sig att ca 75 % av objekten hade år 2005 och 2006 brister i 

brandskyddet. Denna höga siffra har varit konstant under de fem senaste åren. 

Vanligaste bristen vid tillsynsbesök var organiseringen kring brandskyddet. En 

intressant iakttagelse var att antalet förläggande och förläggande med vite har mer än 

dubblats mellan år 2005 och år 2006.103 

 En annan del i uppföljningsrapporten för år 2006 var att ca 60 % av alla 

kommuner svarade ja att de har gjort en egenuppföljning av kravet på uppsatta mål 

(krav på nationella och verksamhetsmål enligt 3 kap 8 § LSO) enligt kommunala 

handlingsprogrammet.104 En sista intressant reflektion som görs i uppföljningsrapport 

för 2006 är att antalet medgivande av egensotning har ökat (från år 2004 till år 2006) 

                                                
102 Johansson Björn, 2006, ”Uppföljningsrapport av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor”, utgiven av 
räddningsverket i Karlstad, s.11 
103 A.a. s. 11 ff 
104 A.a. s. 33 
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från 4800 till 13 500 stycken. Egensotning innebär att kommunerna ger sitt medgivande 

till att fastighetsägaren själv utför sotningen.105 

 När det gäller den nya lagen har det delvis varit att försöka öppna upp för 

kommuner och speciellt enskilda att ta egna initiativ till att öka brandsäkerhet. Enligt 

Birgitta Johansson- Hidén docent vid Karlstads universitet går det anse att 

kommunikationen kring skydds- och säkerhetsfrågor har ökat ute i kommunerna. 

Ökning anser hon har uppkommit genom att de kommunala handlingsprogrammen har 

införts som krav i kommunernas räddningstjänstarbete.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
105 Johansson Björn, 2006, ”Uppföljningsrapport av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor”, utgiven av 
räddningsverket i Karlstad, s 26-27 
106 Hidén- Johansson Birgitta, 2006, ”Att kommunicera en lag: Kommunikationsforum, handlingsprogram, och 
perspektiv i skydds- och säkerhetsarbetet utifrån Lagen om skydd mot olyckor”, utgiven universitetstryckeriet i 
Karlstad, s. 59 
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4 Hur tillämpas lagen idag 
I denna uppsats var det nio intervjutillfällen med totalt tio personer som arbetar med 

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Det har fördelats sig att tre personer på lokal 

nivå (Södertörns brandsvarsförbund), tre på regional nivå (Västra Götalands 

länsstyrelse) och fyra på central nivå (Statens Räddningsverk i Karlstad). Här nedanför 

ges en sammanfattning av intervjuerna. 

 

4.1 Lokal nivå 
I Södertörns brandförsvarsförbunds förbundsordning finns deras ansvar enligt den nya 

lagen LSO klarlagt. De som blev intervjuade var Sandra Danielsson, Roger Johansson 

och Lars- Göran Uddholm. 

 Alla tre som blev intervjuade ansåg att rollen inte förändrats i någon större 

utsträckning enligt den nya lagen. Möjlighet för kommuner att få göra tillsyn finns kvar 

och det är en central och mycket omfattande arbetsuppgift som kommunerna har. När 

det gäller sättet att arbeta har brandförsvarsförbundet inte märkt av någon större 

förändring. Detta beror till stor del på att de startade en process redan innan LSO 

infördes som innebar att enskilda skulle få ta ett större ansvar än tidigare. Roger 

Johansson menade att de största förändringarna var det förebyggande- och 

administrativa arbetet.  

 Det förebyggande arbetet innebar bl.a. de genom ett program som heter Ibero 

ska ta fram risk och sårbarhetsanalyser. Analyserna ska innehålla de risker som finns i 

kommunen och vilka resurser som finns tillgängliga och kan förhindra att det resulterar 

i en olycka. Genom den nya lagen har systemet för brandskydd fått ett förtydligande. 

Tidigare användes IBK (internbrandskyddskontroll) och som till viss del var ett system 

för hur arbetet kring brandskyddskontroller (speciellt egenkontroll) skulle fungera. Det 

nuvarande systemet förkortas SBA (systematisktbrand- skyddsarbete). Med detta 

system ska arbetet kretsa kring uppsatta mål för verksamheten där risk och 

sårbarhetsanalyser ingår. SBA möjliggör prioriteringar av vissa mål som analyseras och 

utvärderas. SBA har formats kring det lagstadgade kravet på att kommunerna ska ha ett 

kommunalt handlingsprogram för varje ny mandat period. 

 När det gäller den förändrad administration beror det på ett ökat egenansvar 

av tillsynen. Genom att de inte har blivit tilldelad sig några tillsynsobjekt eller frister så 
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måste kommunerna själva planera tillsynsbesöken. I och med den nya lagstiftningen 

med krav på enskilda att lämna redogörelse till kommunen så ökar pappersmängden 

och arbetet kring LSO. Vidare ligger olycksutredningar och kommunala riskanalyser 

till grund för tillsynsbesök. Arbetet med tillsynsplaneringen menar Roger Johansson 

fungerar inte till hundra procent som det är nu. Roger väljer också att tillägga att de 

planerar att göra tillsyn enligt två modeller; Ena är en systemtillsyn (en fullständig 

revision av objektets underlag för SBA) och det andra en tematillsyn (riktad tillsyn mot 

något som t ex brandteknisk installation eller utförande del av SBA-underlaget). När 

det gäller kritiken mot redogörelser så kompletterade Sandra Danielsson med att 

innehållet inte var tillräckligt innehållsrikt (bara ja, delvis, eller nej frågor). 

 Annars när det gäller införandet av målstyrning av verksamhetsmål för 

kommunen var Sandra Danielsson kritisk till de nationella målen som också är de 

politiska målen eftersom de ska fastslås i kommunfullmäktige. Hon menar att dessa mål 

begränsningar kommuners handlingsförmåga eftersom att de nationella målen också 

ska ligga till grund för kommunens verksamhetsmål. Vidare menar hon istället att mål 

borde sättas för att få verksamheten att fungera.  

 En positiv effekt av den nya lagen hävdade Lars-Göran Uddholm, genom 

riktade insatser går brister att åtgärda på ett effektivare sätt. Han var också kritisk till de 

politiska målen som han anser inte är mätbara, t ex är det svårt att mäta trygghet. Både 

Lars- Göran och Sandra vill att det ska finnas ökad frihet att precisera sina egna mål. 

Lars-Göran tillade också att det finns ett problem att definiera vad som anses med 

likvärdigt skydd mot olyckor (se 1:1 LSO). Det är svårt att veta vad som är likvärdigt 

för en kommun på tiotusen och en på nittiotusen. Även gränsdragen för kostnadsfri 

rådgivning och tillsyn är hårfin menar han. Alla tre ansåg att EU-lagstiftning är i 

harmoni med den svenska lagstiftningen inom räddningstjänst, den enda kontakten som 

finns med lagstiftningen är igenom Seveso-direktiven. 

 

4.2 Regional nivå 
På regional nivå är det länsstyrelsen som arbetar med att tillämpa LSO. De som blev 

intervjuade var Jan-Erik Gustavsson, Hans Terling, Lennart Olofsson. Enligt alla tre 

som svarade är länsstyrelsens roll densamma. Den har inte förändras bara förtydligats 

sa Hans Terling. Han menar att nu står det i lag (1:5 LSO) att länsstyrelsen ska stödja
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 kommunerna i deras verksamhet, men det är inget nytt. Det har gjort tidigare, den enda 

skillnaden är att det nu förtydligas i LSO. 

 När det gäller arbetssättet svarade Lennart Olofsson att det går att se en 

förändring i arbetet med tillsyn. Tidigare gjordes det tillsyn över hur kommunerna 

organiserade (ex hur många insatser har vi gjort och vad har vi för fordon) sin 

räddningstjänst. Nu försöker länsstyrelsen istället att se på förmågan att uppnå ett 

likvärdigt skydd mot olyckor inom räddningstjänstbegreppet (utvärdering av arbetet 

görs i speciella årsredovisningar). Jan- Erik Gustavsson menar också att det idag finns 

en svårdragen gräns för vad som är tillsyn och vad är rådgivning. Lennart anser att det 

förebyggande arbete har ökat i omfattning. Den nya lagen har tvingat fram en dialog 

mellan de som gör tillsyn och de som tillsynen är riktad mot. Han menar också att den 

nya lagen gör att kommunerna måste ha en egen kravprofil (vad t ex innebär ett 

likvärdigskydd i min kommun). En annan förändring i lagen menar Jan- Erik är i 2 

kapitlet 4 § i LSO. Lagens formulering menar han har ändrats, nu ligger skyldigheter på 

verksamheten istället för på innehavaren. Detta har inneburit menar han att det idag 

finns hundra fall istället för tio som det var innan. I detta fall måste arbetet ske 

tvärsektoriellt som den nya lagen möjliggör. 

 Hans Terling tar också upp förändring av kompetenskravet. Nu är det upp till 

kommunerna att utifrån deras behov ha den personal och kompetens som behövs. Det 

finns en problematik i att kompetenskraven kan bli för låga. Hans väljer att förklara 

med ett fall i Norra Elfsborgs räddningstjänstförbund där räddningsverket gått till 

regeringen för att få kompetenskravet prövat. Kompetensproblemet kan också få följd 

effekter menar Hans. Ett exempel är ju Hotell Gustav Fröding i Karlstad där två 

brandsyns förrättare hade olika bedömningar, kanske på grund av olik kompetens. 

 Lennart Olofsson anser att den nya lagens förebyggande arbete kan ha en 

positiv effekt påsikt inom andra verksamheter. Att det finns en gjord riskbild i 

kommunen kan ju vara till hjälp vid arbetet kring en detaljplanering (t ex var kan jag 

bygga bensinmacken eller hyresbostäder). Men han påpekar att vi inte är där än. Påsikt 

kan andra verksamheter inom kommunen ta ett större eget ansvar för brandskydd (t ex 

socialtjänsten minskar brandrisken för äldre). Jan - Erik tar upp en positiv effekt som 

han anser är tydlig och det är att de nya brandskyddskontrollerna utförs på ett mer 

noggrannare och effektivare sätt.  
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 En aspekt som gör den nya lagen otydlig menar Lennart är begreppet 

likvärdigt. Vad ska en redogörelse generellt innehålla för att den ska anses uppnå kravet 

på likvärdigt skydd mot olyckor och skydd mot överhängande fara för olyckor.  

 När det gäller LSO och EU-lagstiftning sa Jan- Erik att Seveso lagstiftning är 

det enda som har tillkommit som har påverkat LSO och att det inte råder några 

kollisioner mellan lagstiftningarna. 

 

4.3 Central nivå 
Statens Räddningsverk i Karlstad är den centrala myndigheten som arbetar med LSO. 

De fyra (Klas Helge deltog vid mötet med Lars Ekberg) som blev intervjuade var 

Lennart Larsson, Björn Johansson, Lars Ekberg och Klas Helge. Alla fyra som blev 

intervjuade ansåg i stort sett att rollen för Räddningsverket inte har förändrats. Dock 

tillade Lennart att kommunerna har fått en definierad roll; frihet under ansvar. Lars 

hävdade även att den enda skillnad det gick att se var att krishanteringssystemet 

förändrat kommunens roll. 

 Tillsynen enligt tidigare lag ansåg Björn Johansson var att granska vad vi gör. 

Nu å andra sidan görs tillsyn över vad det är vi ska uppnå. LSO har inneburit ett mer 

individuellt anpassat arbete. Detta beror till stor att kommunerna arbetar mer utifrån 

sina lokala förhållanden, vilket gör att tillsynen blir anpassad efter kommunens 

situation. Både Lars Ekberg och Klas Helge uttryckte att den nya lagen har hos många 

ansetts innebära större frihet, men det är bara en myt. De menar att den nya lagen har 

inneburit en större grad av tolkning, men det finns ett minimikrav som utgörs av 

begreppet likvärdigt. Detta minimikrav menar Björn är oklart eftersom att de lokal 

förhållandet ska räknas in och kommuner är olika stora. Det enda är att jämföra hyfsat 

lika kommuner för få ett ungefärligt lika minimikrav utifrån begreppet likvärdigt. 

 Enligt både Lars och Klas har kravet på ett kommunalt handlingsprogram 

inneburit en av de större förändringarna av arbetssättet. I tidigare räddningstjänstplan 

var inriktningen på kommunernas organisering av sin räddningstjänst (övningar 

genomfördes för att utvärdera organisationen). I det nya kommunala 

handlingsprogrammet är inriktning istället på syftet med räddningstjänsten, t ex vilka 

resurser finns att tillgå för att klara att genomföra en räddningsinsats och vilken är 

riskbilden (vilka risker finns och vilka resurser finns att tillgå om denna risk generera 
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en olycka).Lars hävdar vidare att 10 % av kommunerna inte uppnår ett komplett 

handlingsprogram för att de anses vara förenklade och uppnår inte innehållskraven.  

 En annan förändring i arbetssättet som alla tre i sina svar antyder är lagens 

tillämpning. Lars och Klas menar att grundtanken med tillfredsställande och 

likvärdigtskydd är svårdefinierat. Björn lägger i sitt svar till att det är svårt att mäta t ex 

effekterna av tillsyn (vad blir effekten om det görs 20 tillsynsbesök?). Han tycker även 

att innehållet i kommunala handlingsprogrammen i verkligheten blir svårdefinierat. Det 

är ett problem att det inte finns mätinstrument som kan se effekterna av t ex tillsynen. 

Björn nämner att på Staten Räddningsverk pågår ett projekt som heter SUUS som 

arbetar med att ta fram just instrument för att kunna mäta likvärdigt och 

tillfredsställande skydd. 

 En positiv förändring som Lennart Larsson tar upp är möjligheten för staten 

att överklaga domstolens avgörande i ersättningsärenden vid räddningstjänst. Idag finns 

det jurister som sitter med just dessa överklagande från kommunerna. Han nämner ett 

fall från 1997 som handlade om Gävle kommun (mål nr 1253-99 i länsrätten i 

Värmland). Ett kraftigt snöoväder hade skapat kaos i kommunen där kostnaden uppgick 

till 20 miljoner. Kommunen ville ha ersättning för extra ordinära kostnader, men fick 

ett nej från Statens räddningsverk. De överklagade och länsrätten gick på Gävle 

kommuns linje. Domen kunde inte överklagas så Gävle kommun fick sin ersättning från 

staten för betydande kostnader för kommunal räddningstjänst. 

 Lennart tar också upp de ändringar som gjorts i kompetenskraven för den som 

ska jobba med förebyggande verksamhet. Detta menar Lennart har inneburit en ökad 

konflikt runt vilken kompetens som ska gälla ute i kommunerna. I ett fall i Norra 

Elfsborgs brandförbund ska det prövas av regering om kompetens kan anses vara 

tillräcklig för jobbet som räddningsledare. 

 En positiv effekt med lagen tycker Lennart var att arbetsbördan vid tillsyn har 

minskat, eftersom att det idag ska lämnas redogörelser över den farliga verksamheten. 

Lars och Klas anser att den nya lagen möjliggör ett ökat samarbete tvärsektoriellt 

(räddningstjänsten diskuterar med polis och sjukvård om arbetet vid utryckning). De 

menar vidare att den nya lagen ställer ett högre ansvarskrav på kommunerna i det 

skadehjälpande och olycksförebyggande arbetet. LSO har också skapat ett bredare 

perspektiv på beredskap vid olyckor menar Lars och Klas. Även kostnaden för 

kommunerna har minskat genom att räddningskår och räddningsbefäl har försvunnit 
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(men till vilket pris?). De ser också en risk med den nya lagen att den endast betonar 

förebyggande arbetet. 

 När det gäller LSO:s relation till EU-lagstiftningen sa Lennart Larsson att 

Seveso lagstiftningen (Seveso direktive) har tillkommit. Det har inte inneburit några 

kollisioner med LSO. 
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5 Analys, slutsats och rekommendation 
I detta kapitel kommer forskningsfrågan som togs upp i inledningskapitlet att besvaras. 

Genom att denna forskningsfråga får ett svar har syftet med uppsatsen uppnåtts. 

Forskningsfrågan löd lite omformulerat så här, finns det någon skillnad i tillämpning i 

den nya (LSO) jämfört med den gamla (RäL) lagen?  

 Enligt de förarbeten till lagarna (redovisades i kapitel 2-3) så finns det en del 

skillnader i vad som står i lagarna. Den största skillnaden är 1 kapitlet 1 § LSO som 

innebär att lagens syfte får en annan formulering. Vidare gick det att se i propositionen 

till LSO att det inte fanns några större invändningar mot dess innehåll. 

 I inledningskapitlets metodavsnitt (1.4.1) diskuteras LSO. Här redovisas lite 

av tanken med lagen att den ska vara mer flexibel och anpassas efter de lokala 

förhållandena. Min slutsats är att lagen har blivit som det här ovan antyder i 

propositionen. Det går tydligt se att det råder ett sådant tänkande på lokal, regional och 

central nivå. Inom juridiken innebär detta att LSO har en extensiv tolkning och RäL en 

restriktiv tolkning. I avsnittet 2.2.1 går det tydligt att läsa att RäL (1 §) innehåller hur 

räddningstjänsten ska organiseras och bedrivas. I avsnittet 3.1.1 redovisas LSO:s syfte 

(1 kapitel 1 § LSO) som bl.a. innebär ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot 

olyckor. Syftet i RäL är klart, men vad menas med tillfredsställande och likvärdigt 

skydd mot olyckor. Det krävs en stor portion tolkning för att få fram dess betydelse. 

Detta framkommer också i svaren på både lokal, regional och central nivå att det i 

LSO:s syfte måste göras en begreppstolkning. Min slutsats blir att lagarna skiljer sig åt i 

hur de tolkas. RäL tolkas restriktivt och LSO tolkas extensivt. Vidare framgick det i 

intervjusvaren att LSO inte strider med gällande EU-lagstiftningen. Det som finns och 

som implementeras i svensk rätt är Sevesolagstiftningen. Min slutsats blir att svensk 

lagstiftning när det gäller räddningstjänst är harmoniserad med EU-lagstiftningen.

 

 

 

Negativa förändringar av tillämpning av LSO 

 När det gäller tillfredsställande och likvärdigt skydd (se 1:1 LSO) har det visat 

sig att det är svårt att veta dess betydelse och effekter. På regional och central nivå var 

det vanligt att det uppstod svårigheter med att tolka LSO:s inledande bestämmelser. På 
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lokal nivå verkade problemet uppstå när lagen rent praktiskt skulle genomföras. Det 

visar sig i SBA (systematisktbrandskyddsarbete) där kraven som ställs på enskilda blir 

otydliga på grund av kunskapsbrister (t ex vet inte vad ett spjäll är). Detta hör ju 

samman med att vi enskilda genom den nya lagen måste lämna redogörelse för vår 

verksamhet om den innebär fara för olycka på människor. Min slutsats blir att 

tillämpningen av LSO:s kan var förenat med någon form av teoretisk eller praktisk 

brist. Detta anser jag delvis kan bero på att LSO är relativt ny och att det kan ta ett tag 

innan den implementeras enligt gällande regler Det bör också påpekas att kritik har 

framförts i förarbetet till LSO mot begreppens otydlighet. Under intervjuerna med 

personal från Staten Räddningsverk framkom att det pågår ett projekt som heter SUUS. 

Där arbetar man med att ta fram mätbara instrument för just tillfredsställande och 

likvärdigt skydd. 

 Vidare har den nya lagen också inneburit en förändrad brandordning och med 

det ett förändrat arbetssätt. Min slutsats är att den nya lagen har inneburit att  

enskilda har fått ett större ansvar enligt den nya lagstiftning och detta kan vara förenat 

med problem. Problemen uppstår på lokalnivå där arbetsinsatsen tar längre tid med en 

stör mängd pappersarbete och eller svårigheter med att en tydliggöra vad som är en 

likvärdig inlämnad redogörelse. När det gäller en likvärdig redogörelse kan den ju 

skilja i bedömning från kommun till kommun. Problemet kan göra att arbetet blir 

mindre effektivt i kommunerna. 

 Den nya lagen har också inneburit ett förändrat kompetenskrav. På regional 

och central nivå har denna förändring inneburit problem. På lokal nivå har de inte märkt 

någon skillnad. Min slutsats blir att problem som finns på regional och central nivå kan 

ha att göra med den tolkningen som uppstår i LSO (3 kap.14 §) där det står att 

personalen får ha den kompetens som behövs. I intervjuerna framkom ett exempel på 

denna problematik. I Norra Elfsborgs räddningstjänstförbunds ifrågasattes kompetensen 

hos en räddningsledare. Fallet ligger nu hos regeringen som har att bestämma i ärendet. 

Det kom också fram vid en intervju att detta skulle kunna få negativa effekter. Vid en 

incident på hotell Gustav Fröding i slutet på april 2007, gjordes två olika bedömningar 

av brandskyddet. Det gick ett par dagar mellan bedömningarna, vilket möjliggjorde att 

felen kunde rättas till. Vilket fall som helst blev det en ekonomisk förlust för hotellet. 

Det tvingades nämligen ha stängt under tiden. Hade bristerna istället kunnat åtgärdas 

vid första bedömning hade hotellet aldrig behövts stängas och fått en ekonomisk 

förlust.
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Positiva förändringar i tillämpningen av LSO  

 En förändring som skett när det gäller är att inriktningen på tillsyn har 

förändrats. Tidigare utövades tillsyn på kommuners organisation och hur 

räddningstjänsten bedrivs. Idag utövas tillsynen utifrån vilken förmåga kommunerna 

har att uppnå tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Vidare har frister för 

brandskyddskontroll tagits bort. Tanken är att tillsynen ska anpassa efter de lokala 

förhållandena. Min slutsats blir därför att det kan finnas en positiv effekt där 

kommunerna i stor utsträckning kan rikta sin tillsyn och då kunna utnyttja sina på ett 

mer effektivt sätt. Det kan också bli en positiv effekt för myndigheterna på regional och 

central nivå som då i sin tur får färre tillsyns fall att behandla. 

 En annan förändring i arbetssättet för kommunerna har varit det kommunala 

handlingsprogrammet. Tidigare skulle kommunerna ha en räddningstjänst plan. Min 

slutsats är att det nya kommunala handlingsprogrammet kan innebära ett bättre 

effektivare förebyggande arbete i kommunerna. Genom att de ska göra riskanalyser i 

sin verksamhet och vilka resurser som finns för att åtgärda dessa risker, får arbetet ett 

starkare förebyggande syfte. Handlingsprogrammet kan påsikt också öka 

säkerhetsmedvetandet. Birgitta Hidén Johansson kunde i sina slutsatser visa på ett ökat 

intresse för skydds- och säkerhetsfrågor. Påsikt kan också tvärsektoriella samarbeten 

göra att nivån på förebyggande arbetet breddas. 

 Som avslutande rekommendation ska det tilläggas vikten av att 

räddningstjänst inom en snar framtid bör ses över. Med bakgrund till den ökade risken 

för naturkatastrofer och fallet (mål nr 1253-99 i länsrätten i Värmland) där Gävle 

kommun fick rätt så måste det till en bättre och kanske entydigt räddningstjänst 

begrepp. Vidar rekommenderas att redogörelser som ägare av byggnad eller anläggning 

(där det finns risk för brand eller konsekvenser av brand) måste lämna, bör ses över. 

Här skulle det behövas göras flera uppföljningar och kanske införa lättförståliga 

anvisningar om vad som stå i redogörelserna. Det framkom vid intervjuerna på lokal 

nivå att det fanns svårigheter för enskilda att förstå alla krav som fanns på dem när det 

gäller brandskyddet. Även innehållet måste få bättre struktur, med kanske öppna frågor 

där tillsynsförrättaren blir medveten om andra risker som på sikt kan skapa en olycka. 
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Bilaga 1 
 
Frågor om lagen om skydd mot olyckor 
 
1. Har er roll enligt den nya lagen förändrats?  
 

2. Har den nya lagen inneburit någon förändring för er i 
sättet att arbeta? 
 
3. Vad har en förändring från en detaljreglerad till en 
målstyrd lag betytt för er? 
 
4. Har olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbetet 
blivit effektivare, vad tycker ni? 

 
5. Vad har den förändrade brandsynen betytt för er? 
 

6. Hur ser du på LSO, ur ett EU perspektiv? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2  

Räddningstjänstlag (1986:1102) 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna lag innehåller föreskrifter om hur samhällets 
räddningstjänst skall organiseras och bedrivas. 

   I lagen finns också bestämmelser om olycks- och 
skadeförebyggande åtgärder, om sanering efter utsläpp av 
radioaktiva ämnen, samt om rättigheter och skyldigheter för 
enskilda. Lag (1992:11). 

 2 a § Med sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen avses i 
lagen sådana åtgärder som staten skall vidta för att göra det 
möjligt att åter använda mark, vatten, anläggningar och annan 
egendom som förorenats genom utsläpp av radioaktiva 
ämnen. 

   Skyldighet för staten att vidta sådana åtgärder föreligger 
endast i den utsträckning det med hänsyn till följderna av 
utsläppet, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen 
och omständigheterna i övrigt är påkallat att staten svarar för 
åtgärderna. Lag (1992:11). 

 3 § Lagen gäller inte hälso- och sjukvård som avses i hälso- 
och sjukvårdslagen (1982:763). 

 4 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att 
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och 

2 § Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser 
som staten eller kommunerna skall svara för vid 
olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser 
för att hindra och begränsa skador på människor eller 
egendom eller i miljön. 

   Till räddningstjänst hänförs också räddningsinsatser som 
görs enligt 25--27 a §§ utan att det har inträffat någon 
olyckshändelse eller föreligger överhängande fara för en 
olyckshändelse. 

   Skyldighet för staten eller kommun att göra en 
räddningsinsats föreligger endast, om det med hänsyn till 
behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, 
kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt är 
påkallat att staten eller kommunen svarar för insatsen. Lag 
(1992:97). 



 

 

genomföras på ett effektivt sätt. 

 5 § Kommunerna och de statliga myndigheter som svarar för 
verksamhet enligt denna lag skall samarbeta med varandra 
och med andra som berörs av verksamheten. 

Kommunal räddningstjänst m.m. 

Kommunens ansvar 

 6 § Varje kommun skall svara för räddningstjänsten inom 
kommunen, om inte annat följer av 25--28 §§. 

 7 § Varje kommun skall svara för att åtgärder vidtas inom 
kommunen så att bränder och skador till följd av bränder 
förebyggs. Kommunen skall också främja annan olycks- och 
skadeförebyggande verksamhet i kommunen. 

 8 § Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja 
varandras resurser för räddningstjänsten och för förebyggande 
verksamhet enligt 7 §. 

 9 § I varje kommun skall det finnas en räddningskår. 
Kommunen får komma överens med en annan kommun om 
att ha en gemensam räddningskår. Kommunen får också träffa 
avtal med en annan kommun om att de uppgifter i 
kommunen, som enligt denna lag ankommer på 
räddningskåren, skall helt eller delvis ombesörjas av den 
andra kommunens räddningskår. Lag (1991:907). 

 10 § I varje kommun skall det finnas en eller flera nämnder 
för räddningstjänsten. För en sådan nämnd gäller vad som är 
föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). Lag 
(1991:907). 

 11 § Uppdrag att besluta på nämndens vägnar får inte omfatta 
förelägganden eller förbud vid vite eller verkställande av 
åtgärd på den försumliges bekostnad. 

   Nämnden får meddela den som fullgör uppgifter åt 
nämnden utan att vara tjänsteman hos kommunen befogenhet 
att på nämndens vägnar meddela i verksamheten erforderliga 
förelägganden och förbud enligt 56 § första stycket. Lag 
(1991:1663). 

Räddningskåren 

 12 § Räddningskåren skall göra de räddningsinsatser som 
kommunen har ansvaret för enligt denna lag. 
   Kommunen får överlåta åt någon annan att göra 
räddningsinsatser som kräver särskild kompetens. 

 13 § Räddningskåren skall bestå av en räddningschef och en 
eller flera räddningsstyrkor. I räddningskåren kan också ingå 



 

 

räddningsvärn. 

   Om det vid en anläggning inom kommunen har organiserats 
en särskild enhet för räddningsinsatser vid anläggningen, får 
kommunen träffa avtal med ägaren eller innehavaren av 
anläggningen om att enheten skall i ngå som räddningsstyrka 
i räddningskåren. 

   En sådan enhets räddningsinsatser är att anse som 
kommunal räddningstjänst enligt denna lag också när 
insatserna görs inom den egna anläggningen. 

 14 § En räddningsstyrka skall bestå av anställd personal som 
genom utbildning och erfarenhet har nödvändig kompetens 
för sina uppgifter. 

   Ett räddningsvärn skall bestå av personal som har uttagits 
på grund av tjänsteplikt. 

Förebyggande åtgärder mot brand 

 15 § En sådan nämnd som avses i 10 § skall svara för att 
brandsyn och sotning utförs regelbundet. Lag (1991:1663). 

 16 § Brandsyn skall avse kontroll av brandskyddet vid 
byggnader eller anläggningar som bestäms av regeringen eller 
den myndighet som regeringen utser. En myndighet som 
utövar tillsyn enligt 54 § kan besluta om brandsyn också i 
andra fall. 

   Brandsyn skall förrättas av särskilda brandsyneförrättare 
som utses av den kommunala nämnden. Lag (1991:1663). 

 17 § Genom sotningen skall eldstäder och andra fasta 
förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning 
uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler samt 
imkanaler göras rena. I samband med sotning skall det som 
rengörs samt skorstenar och tak med därtill hörande 
byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Sådan 
kontroll skall också göras av kanalanslutna eldstäder och 
andra fasta förbränningsanordningar, som är inrättade för 
eldning uteslutande med gas, och av därtill hörande 
avgaskanaler. En tillsynsmyndighet kan besluta om kontroll 
av brandskyddet också i andra fall. 

   Sotning och kontroll enligt första stycket av brandskyddet 
skall utföras av skor stensfejarmästare eller skorstensfejare 
som biträder skorstensfejarmästaren. En sådan nämnd som 
avses i 10 § får i fråga om speciella anläggningar och enstaka 
avlägset belägna bostadshus medge att någon annan utför 
sotningen och kontrollen. Lag (1991:1664). 

 18 § Kommunfullmäktige får föreskriva att avgift skall 



 

 

erläggas för brandsyn, sotning och kontroll av brandskyddet 
enligt 17 §. Lag (1991:1032). 

 19 § Den som förrättar brandsyn och den som utför sotning 
och kontroll av brandskyddet enligt 17 § har rätt att få 
tillträde till den anläggning som berörs. De har också rätt att 
få de upplysningar och handlingar som de behöver. 

   Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs. 

 20 § Regeringen för meddela föreskrifter om frister för 
brandsyn, sotning och kontroll av brandskyddet enligt 17 § 
och om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om 
liknande förebyggande åtgärder mot brand. Regeringen får 
överlåta åt en myndighet eller åt kommun att meddela sådana 
föreskrifter. Lag (1991:1032). 

Räddningstjänstplan 

 21 § För varje kommun skall det finnas en 
räddningstjänstplan. Planen skall innehålla uppgifter om 

1. räddningskårens organisation i stora drag, 

2. vattenreservoarer, brandposter, varningssystem och andra 
anordningar för räddningstjänsten och hur de skall 
underhållas, 

3. insatstider till kommunens olika delar, 

4. det lägsta antal befäl och övrig personal som ständigt skall 
finnas för första utryckning i styrkorna inom räddningskåren 
och tiden från alarmering av personalen till dess 
räddningsstyrkans första fordon kan utgå (anspänningstid), 

5. den kompetens som krävs för att vara befäl i 
räddningskåren, 

6. det minsta antal övningar som skall hållas med personalen i 
räddningskåren, 

7. hur allmänheten skall varnas och informeras vid allvarliga 
olyckshändelser, 

8. de kompletterande åtgärder som behövs för 
räddningstjänsten under höjd beredskap. 

   I förekommande fall skall planen också innehålla uppgifter 
om 

1. anläggningar som avses i 43 § samt vattentäkter och andra 
områden där en olyckshändelse kan medföra allvarliga skador 



 

 

i miljön, 
2. hamnar och deras gränser i vattnet, 

3. avtal om samverkan inom kommunalförbund och 
räddningsregion. Lag (1994:1722). 

 22 § Räddningstjänstplanen skall antas av 
kommunfullmäktige. 

   Planen skall tillställas de myndigheter som regeringen 
bestämmer. 
   Första och andra styckena gäller också i fråga om ändringar 
i och tillägg till planen. 

   Kommunen skall se till att allmänheten upplyses om vad 
räddningstjänstplanen innehåller om varning och information 
till allmänheten vid allvarliga olyckshändelser. Lag 
(1992:11). 

 23 § När ett förslag till räddningstjänstplan eller en ändring i 
eller ett tillägg till räddningstjänstplan upprättas, skall 
kommunen på lämpligt sätt och i den omfattning som behövs 
samråda med de myndigheter som kan ha ett väsentligt 
intresse i saken. 

 24 § Regeringen får på framställning av den myndighet som 
regeringen bestämmer besluta om ändring av en 
räddningstjänstplan. 

Statlig räddningstjänst m.m. 

Fjällräddningstjänst 

 25 § Inom fjällområden skall polisen 

1. efterforska och rädda den som har försvunnit under sådana 
omständigheter att det kan befaras att det föreligger fara för 
hans liv eller allvarlig risk för hans hälsa, 

2. rädda den som har råkat ut för en olyckshändelse eller 
drabbats av en sjukdom och som snabbt behöver komma 
under vård eller få annan hjälp. Lag (1992:97). 

Flygräddningstjänst 
 26 § Vid flyghaverier inom Sveriges sjöterritorium, med 

undantag för vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än 
Vänern, Vättern och Mälaren, samt inom Sveriges 
ekonomiska zon skall Luftfartsverket svara för 
räddningstjänsten. 

   Luftfartsverket skall svara för förebyggande 
räddningsinsatser mot skador, när ett luftfartyg är nödställt 



 

 

eller när fara hotar lufttrafiken. Verket skall också svara för 
efterforskning av luftfartyg som saknas. Lag (1992:1147). 

Sjöräddningstjänst 

 27 § Inom Sveriges sjöterritorium, med undantag för 
vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, 
Vättern och Mälaren, samt inom Sveriges ekonomiska zon 
skall Sjöfartsverket svara för efterforskning och räddning av 
människor, som är eller kan befaras vara i sjönöd, och för 
sjuktransporter från fartyg. Lag (1992:1147). 

Efterforskning av försvunna personer i andra fall 
 27 a § I andra fall än som avses i 25--27 §§ skall polisen 

efterforska personer som har försvunnit under sådana 
omständigheter att det kan befaras att det föreligger fara för 
deras liv eller allvarlig risk för deras hälsa. Lag (1992:97). 

Miljöräddningstjänst till sjöss 

 27 b § Inom Sveriges sjöterritorium, med undantag för 
vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, 
Vättern och Mälaren, samt inom Sveriges ekonomiska zon 
skall Kustbevakningen svara för räddningstjänsten, när olja 
eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vattnet. Lag 
(1992:1147). 

Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen och sanering efter sådana utsläpp 

 28 § Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk 
anläggning i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för 
att skydda allmänheten eller vid överhängande fara för ett 
sådant utsläpp skall länsstyrelsen svara för räddningstjänsten. 

   Länsstyrelsen skall också svara för saneringen efter utsläpp 
av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. 

   För sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen i andra fall 
än som sägs i andra stycket skall den statliga myndighet som 
regeringen föreskriver eller i särskilda fall beslutar svara. Lag 
(1992:11). 

 28 a § I 10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet finns 
bestämmelser om skyldighet för innehavare av kärnteknisk 
anläggning att vidta de åtgärder som behövs för att 
upprätthålla säkerheten vid anläggningen. Lag (1998:828). 

 29 § Kommunerna är skyldiga att delta i planeringen av 
räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen från 
kärntekniska anläggningar och att medverka vid övningar i 



 

 

sådan räddningstjänst. 

   Kommunerna är vidare skyldiga att medverka i planering 
och övningar för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen 
från kärntekniska anläggningar. Lag (1992:11). 

Gemensamma bestämmelser 

Alarmering 

 30 § Kommunerna och de statliga myndigheter som svarar för 
räddningstjänst skall se till att det finns anordningar för 
alarmering av räddningsorganen. 

   När ett räddningsorgan gör en räddningsinsats, skall 
polismyndigheten underrättas om insatsen. 

   Om effekterna av en olyckshändelse kan kräva särskilda 
åtgärder till skydd för befolkningen eller miljön i ett annat 
land än Sverige, skall det räddningsorgan som gör 
räddningsinsatsen omedelbart underrätta berörd myndighet i 
det andra landet. Lag (1999:383). 

Ledning 

 31 § Vid varje räddningsinsats skall det finnas en 
räddningsledare. 

 32 § Räddningsledare är 
1. i den kommunala räddningstjänsten räddningschefen eller 
den som denne har utsett, 
2. i fjällräddningstjänsten och i fråga om efterforskning enligt 
27 a § polischefen i distriktet eller den som denne har utsett, 
3. i övrig räddningstjänst den som den ansvariga myndigheten 
har utsett. 
   Samverkar två eller flera räddningskårer i en 
räddningsinsats som berör mer än en kommuns område inom 
samma län, skall länsstyrelsen bestämma vem av 
räddningsledarna som skall leda insatsen, om inte 
räddningsledarna själva har bestämt det. Lag (1998:1556). 

 33 § I fråga om räddningsinsatser som är omfattande får 
regeringen föreskriva eller i särskilt fall bestämma, att en 
länsstyrelse eller någon annan statlig myndighet skall ta över 
ansvaret för räddningstjänsten inom en eller flera kommuner. 
I sådana fall utses räddningsledare av den myndighet som har 
fått ansvaret. 

   I fråga om sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från 
en kärnteknisk anläggning får regeringen föreskriva eller i 
särskilda fall besluta, att en länsstyrelse skall ta över ansvaret 
för saneringen inom flera län eller att någon annan statlig 



 

 

myndighet skall ta över detta ansvar inom ett eller flera län. 
Lag (1992:11). 

Skyldighet att medverka i räddningstjänst eller 
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen 

 34 § En statlig eller kommunal myndighet skall med personal 
och egendom delta i en räddningsinsats på anmodan av 
räddningsledaren och vid sanering efter utsläpp av radioaktiva 
ämnen på anmodan av den myndighet som svarar för 
saneringen. En sådan skyldighet föreligger dock endast om 
myndigheten har lämpliga resurser och ett deltagande inte 
allvarligt hindrar myndighetens vanliga verksamhet. Lag 
(1992:11). 

Ersättning till kommun för medverkan i 
räddningstjänst m.m. 

 35 § Om en kommun har medverkat i en annan kommuns 
räddningstjänst, har kommunen rätt till skälig ersättning av 
den andra kommunen. 

   Om en kommun har medverkat i statlig räddningstjänst eller 
vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen eller vid 
övningar i sådan räddningstjänst eller sådan sanering, har 
kommunen rätt till skälig ersättning av staten. Lag (1992:11). 

 36 § Vid kommunal räddningstjänst med anledning av utflöde 
i vatten av olja eller andra skadliga ämnen har kommunen rätt 
till ersättning av staten för den del av 
räddningstjänstkostnaderna som överstiger ett av regeringen 
fastställt belopp, om utflödet har inträffat utanför Sveriges 
sjöterritorium eller inom en del av sjöterritorier där 
räddningsinsatser skall göras enligt 27 b § eller inom Göta 
älv, Trollhätte kanal eller Södertälje kanal. Lag (1992:97). 

 37 § Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har 
medfört betydande kostnader, har kommunen rätt till 
ersättning av staten för den del av räddningstjänstkostnaderna 
som överstiger en självrisk. Självrisken beräknas enligt 
grunder som regeringen fastställer. 

   Bestämmelser som rör enskilda m.fl. 

Alarmering 

 38 § Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen från en 
anläggning som avses i 43 § skall anläggningens innehavare 
underrätta länsstyrelsen, polismyndigheten och 
räddningskåren, om utsläppet påkallar särskilda åtgärder till 
skydd för allmänheten. Underrättelse skall också lämnas, om 
det föreligger överhängande fara för ett sådant utsläpp. 



 

 

 39 § Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om 
en brand eller om en olyckshändelse som innebär fara för 
någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön 
skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid 
behov tillkalla hjälp. Detsamma skall gälla den som får 
kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en 
brand eller en sådan olyckshändelse. 

Uppgiftsskyldighet 

 40 § Myndigheter och enskilda skall på begäran av en 
myndighet som svarar för räddningstjänst eller sanering efter 
utsläpp av radioaktiva ämnen lämna upplysningar om 
personal och egendom som kan användas i räddningstjänsten 
eller vid saneringen. Lag (1992:11). 

Förebyggande åtgärder 

 41 § Ägare eller innehavare av byggnader eller andra 
anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för 
släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan 
olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgär der som behövs för 
att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador 
till följd av brand. 

 42 § Om det behövs för att förebygga att människor skadas på 
grund av brand, får regeringen föreskriva att material får 
användas i lös inredning i byggnader eller andra anläggningar 
endast efter godkännande (typgodk ännande). 

   Har sådana föreskrifter meddelats, skall den som svarar för 
verksamheten i byggnaden eller anläggningen kunna visa att 
den lösa inredningen består av typgodkänt material. 

   Typgodkännande meddelas av den myndighet som 
regeringen bestämmer. 

 43 § Vid en anläggning, där verksamheten innebär fara för att 
en olyckshändelse skall orsaka allvarliga skador på människor 
eller i miljön, är anläggningens ägare eller innehavare skyldig 
att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med 
personal och egendom och i övrigt vidta erforderliga åtgärder 
för att hindra eller begränsa sådana skador. 

   Detsamma skall gälla flygplatser som har godkänts enligt 6 
kap. 9 § första stycket luftfartslagen (1957:297). 

Tjänsteplikt 
 44 § När det behövs, är var och en som under kalenderåret 

fyller lägst arton och högst sextiofem år skyldig att medverka 
i räddningstjänst, i den mån hans kunskaper, hälsa och 



 

 

kroppskrafter tillåter det. 

   Tjänsteplikten fullgörs på anmodan av räddningsledaren. 

   Bland dem som är tjänstepliktiga enligt första stycket och 
som är bosatta i kommunen får en sådan nämnd som avses i 
10 § ta ut lämpliga personer för att ingå i kommunens 
räddningsvärn. I första hand skall frivilliga tas ut. Den som 
har tagits ut är skyldig att delta i övning med räddningsvärnet 
under högst tjugo timmar årligen. Lag (1991:1 663). 

 

Ingrepp i annans rätt 

 45 § Om fara för liv, hälsa eller egendom eller för skada i 
miljön inte lämpligen kan hindras på något annat sätt, får 
räddningsledaren vid en räddningsinsats bereda sig och 
medverkande personal tillträde till annans fastighet, avspärra 
eller utrymma områden, använda, föra bort eller förstöra 
egendom samt företa andra ingrepp i annans rätt, i den mån 
ingreppet är försvarligt med hänsyn till farans beskaffenhet, 
den skada som vållas genom ingreppet och omständigheterna 
i övrigt. Sådana ingrepp får också företas av den kommunala 
nämnden eller, i fråga om statlig räddningstjänst, av den 
myndighet som svarar för räddningstjänsten. Om en statlig 
myndighet enligt vad som sägs i 33 § första stycket har tagit 
över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten, får 
ingrepp företas av den myndigheten i stället för av den 
kommunala nämnden. 

   Vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen får, under 
de förutsättningar som anges i första stycket eller om det är 
nödvändigt för att göra det möjligt att åter använda den 
förorenade egendomen, den myndighet som ansvarar för 
saneringen företa sådana ingrepp i annans rätt som anges i 
första stycket. 

   Förbud eller föreläggande som avses i 7 kap. 5 § lagen 
(1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg får 
meddelas med stöd av denna paragraf bara om Sjöfartsverkets 
beslut inte kan avvaktas. 

   Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs. Lag 
(1992:11). 

 46 § Den som med stöd av 45 § har beslutat om avspärrning 
eller utrymning, skall hjälpa till med att ordna uppehälle för 
dem som till följd av åtgärden är i behov därav. 

 47 § Anordning som varaktigt behövs för räddningstjänsten 



 

 

får placeras på annans mark eller byggnad, om det inte 
medför inverkan av någon betydelse på markens eller 
byggnadens användningssätt. 
   Beslut om en sådan åtgärd meddelas av en sådan nämnd 
som avses i 10 § eller, i fråga om statlig räddningstjänst, av 
den myndighet som svarar för räddningstjänsten. Lag 
(1991:1663). 

Rätt till ersättning 

 48 § Den som på grund av tjänsteplikt eller frivilligt efter 
anmodan av räddningsledaren har medverkat i räddningstjänst 
enligt denna lag eller i övning med räddningskår har rätt till 
skälig ersättning för kostnader för resa och uppehälle samt för 
arbete och tidsspillan enligt bestämmelser som meddelas av 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. 
Han har också rätt till ersättning för skada på kläder och andra 
personliga tillhörigheter. 

   Första stycket gäller inte den som har erhållit ersättning av 
någon annan eller på grund av tjänst eller annars genom avtal 
har rätt till ersättning för medverkan i räddningstjänst. 

   Ersättning enligt första stycket skall betalas av kommunen 
till den som har medverkat i kommunal räddningstjänst eller i 
övning med räddningskår och av staten till den som har 
medverkat i statlig räddningstjänst. 

 49 § I lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och 
lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. 
finns bestämmelser om ersättning vid personskada till den 
som har medverkat i räddning stjänst enligt denna lag eller i 
övning med räddningskår. Lag (1991:473). 

 50 § Har utrustning för räddningstjänst eller sanering efter 
utsläpp av radioaktiva ämnen tillhandahållits frivilligt eller 
tagits i anspråk med stöd av 45 §, har egendomens ägare eller 
innehavare rätt till ersättning för skada på eller försämring av 
egendomen, förlorad avkastning eller nytta av egendomen 
och kostnad med anledning av att egendomen har 
tillhandahållits. 

   Första stycket gäller inte den som har erhållit ersättning av 
någon annan eller på grund av tjänst eller annars genom avtal 
har rätt till ersättning för att tillhandahålla egendom för 
räddningstjänst eller sanering eft er utsläpp av radioaktiva 
ämnen. Första stycket gäller inte heller den som har 
tillhandahållit egendom för räddningstjänst, om räddning 
sinsatsen har avsett att hindra eller begränsa skada på hans 
egendom eller har föranletts av olyckshändelse i hans 
verksamhet. Lag (1992:11). 



 

 

 51 § Om egendom tas i anspråk genom åtgärd enligt 47 §, är 
ägaren eller innehavaren berättigad till ersättning för förlorad 
avkastning eller nytta. 

 52 § Ersättning enligt 50 och 51 §§ skall betalas av 
kommunen eller, i fråga om statlig räddningstjänst och 
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen, av staten. Lag 
(1992:11). 

Åtgärder efter räddningstjänst 
 53 § När en räddningsinsats är avslutad, skall 

räddningsledaren, om det är möjligt, underrätta ägaren eller 
innehavaren av den egendom som räddningsåtgärderna har 
avsett om behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering 
och återställning. 

   Behövs bevakning med hänsyn till risken för nya 
olyckshändelser men kommer bevakningen inte till stånd, får 
räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens eller 
innehavarens bekostnad. 

   Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs. 

Övriga bestämmelser 

Tillsyn 

 54 § Inom kommunen utövar en sådan nämnd som avses i 10 
§ den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av denna lag 
och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Inom 
länet utövas tillsynen av länsstyrelsen. Den centrala tillsynen 
utövas av Statens räddningsverk eller, i fråga om statlig 
räddningstjänst, av annan myndighet som regeringen 
bestämmer. Lag (1991:1663). 

 55 § För tillsynen har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde 
till byggnader, lokaler och anläggningar. 
Tillsynsmyndigheten har också rätt att få de upplysningar och 
handlingar som behövs för tillsynen. 

 56 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. 

   Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. 

   Underlåter någon att vidta en åtgärd som åligger honom 
enligt en tillsynsmyndighets föreläggande, får myndigheten 
vidta åtgärden på hans bekostnad. 

 57 § Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs 



 

 

för tillsynen. 

Ansvarsbestämmelser 

 58 § Till böter skall den dömas som 

1. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbud mot 
eldning utomhus som har meddelats med stöd av 20 §, 

2. uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att ge 
upplysningar eller lämna ut handlingar enligt 19, 40 eller 55 
§, 

3. uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om 
förhållande av betydelse vid fullgörande av 
uppgiftsskyldighet som följer av 19, 40 eller 55 §, 

4. uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra vad 
som åligger honom enligt 38 eller 39 §, 

5. utan att ha laga förfall uppsåtligen eller av oaktsamhet 
underlåter att fullgöra tjänsteplikt som åligger honom enligt 
44 §, 

6. uppsåtligen hindrar eller försöker hindra en åtgärd som 
beslutats enligt 45 § första stycket eller annars utan giltig 
ursäkt åsidosätter sådan åtgärd. 

   I ringa fall skall inte dömas till ansvar. 

   Till ansvar enligt första stycket skall inte dömas, om ansvar 
för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken. 

   Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett 
vitesförbud skall inte dömas till ansvar enligt denna lag för 
gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. 

Bestämmelser om överklagande 

 59 § Ett beslut om fullgörande av tjänsteplikt enligt 44 § eller 
om ingrepp i annans rätt enligt 45 § gäller även om det 
överklagas. 

   Om det föreligger särskilda skäl, får en tillsynsmyndighet 
bestämma att dess beslut skall gälla även om det överklagas. 

 60 § Ett beslut av en räddningsledare om fullgörande av 
tjänsteplikt enligt 44 § eller om ingrepp i annans rätt enligt 45 
§ får överklagas hos länsstyrelsen. I övrigt får 
räddningsledarens beslut med stöd av denna lag eller 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen inte överklagas. 



 

 

En kommunal nämnds beslut enligt denna lag eller enligt 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas 
hos länsstyrelsen. 

   Länsstyrelsens och andra tillsynsmyndigheters beslut får 
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller 
en statlig myndighets beslut enligt 45 och 47 §§. 
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
Lag (1995:1713). 

Bemyndiganden 

 61 § Regeringen får i de avseenden som behandlas i denna lag 
meddela ytterligare föreskrifter som rör skydd för liv, hälsa 
eller miljön. Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet 
eller kommun att meddela sådana föreskrifter. 

 62 § Regeringen får meddela föreskrifter om begränsning i 
rätten för den som anlitas som brandsyneförrättare att driva 
eller annars ta befattning med näringsverksamhet som gäller 
handel med brand- eller livräddningsredskap eller 
meddelande av försäkringar som har samband med brand. 

 63 § Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får besluta om att enskilda, företag, organisationer 
eller andra sammanslutningar skall medverka vid övningar av 
betydelse för befolkningsskyddet eller den räddningstjänst 
som skall bedrivas under höjd beredskap. Lag (1994:1722). 

Räddningstjänst under krig m.m 

 64 § När den totalförsvarspliktiga personal som är inskriven 
för civilplikt vid räddningskåren inkallats för tjänstgöring 
enligt 4 kap. 7 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt 
ingår även denna personal i räddningskåren. Lag 
(1994:1722). 

 65 § I syfte att skydda och rädda befolkningen och civil 
egendom från krigets verkningar skall räddningskåren under 
höjd beredskap, utöver vad som i övrigt framgår av denna lag, 
ansvara för 

1. upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden, 

2. indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot 
kärnvapen och kemiska stridsmedel, 

3. kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att 
verksamhet enligt denna paragraf skall kunna fullgöras. 

   Räddningskåren skall under samma tid vidare delta i 
åtgärder för första hjälp åt och transport av skadade samt för 



 

 

befolkningsskydd. 

   Vad som gäller vid kommunal räddningstjänst skall gälla 
även när räddningskåren utför uppgifter enligt första och 
andra styckena. Lag (1994:1722). 

 66 § Är Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana 
utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är 
krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i 
krig eller krigsfara, får regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer meddela sådana från denna lag 
avvikande föreskrifter som är av betydelse för totalförsvaret 
eller som behövs för att nödvändig räddningstjänst i övrigt 
eller sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen skall kunna 
genomföras. Lag (1994:1722). 

 67 § Under höjd beredskap får regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer besluta att 
räddningskåren får tas i anspråk för uppgifter som inte rör den 
egna kommunen. 

   Om räddningskåren tagits i anspråk enligt första stycket, har 
kommunen rätt till ersättning av staten för skäliga kostnader. 
Lag (1994:1722). 

 68 § Beslut som meddelats med stöd av 67 § första stycket får 
inte överklagas. Lag (1994:1722). 

Utländskt bistånd 

 69 § Regeringen, en kommun eller en statlig myndighet som 
svarar för räddningstjänst får i den utsträckning som följer av 
överenskommelser som Sverige ingått med Danmark, 
Finland, Island eller Norge begära bistånd från eller lämna 
bistånd till utländska myndigheter vid räddningsinsatser. I 
andra fall får regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer begära eller lämna internationellt bistånd vid 
räddningsinsatser enligt internationella överenskommelser 
som Sverige ingått. Lag (1994:1722). 

 70 § Om en utländsk fysisk eller juridisk person som saknar 
hemvist här i landet medverkar i en räddningsinsats i Sverige 
på begäran av regeringen, en kommun eller en statlig 
myndighet enligt 69 § skall staten i stället för den utländska 
personen ersätta skada som uppkommer i samband med 
räddningsinsatsen för vilken den utländska personen annars 
skulle ha varit skadeståndsskyldig enligt svensk lag. 

   Staten skall även ersätta en utländsk fysisk eller juridisk 
person som saknar hemvist i Sverige och som handlar för 
biståndsgivarens räkning för personskada och skada på 
utrustning eller material som används vid biståndsgivningen, 
om skadan har uppkommit i Sverige i samband med 



 

 

räddningsinsatsen. Lag (1994:1722). 

 71 § Staten får kräva tillbaka ersättning som betalats enligt 70 
§ första stycket av den som har vållat skadan uppsåtligen eller 
genom grov vårdslöshet. För den som är att anse som 
arbetstagare skall dock ansvaret vara begränsat på det sätt 
som sägs i 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). 

   Om rätt till återkrav för ersättning som har betalats för 
atomskada finns särskilda bestämmelser i 
atomansvarighetslagen (1968:45). 
   Om utländskt bistånd har begärts av en kommun, får staten 
av denna kräva tillbaka vad staten har betalat enligt 70 § eller 
enligt åtagande i internationella överenskommelser om sådant 
bistånd i den mån kostnaden jämte kommunens egna 
kostnader för räddningsinsatsen inte överstiger självrisken 
enligt 37 §. Förordning (1996:406). 

 72 § Biståndspersonal från Danmark, Finland, Island eller 
Norge tjänstgör i samband med en räddningsinsats i Sverige i 
enlighet med de tjänstgöringsbestämmelser som gäller i det 
egna landet. Även fordon, räddningsmateriel och annan 
utrustning från något av de nämnda länderna får utan särskilt 
tillstånd användas i samband med räddningsinsatser i enlighet 
med de bestämmelser som gäller i det egna landet 

   Bestämmelser om immunitet och privilegier i vissa fall i 
samband med utländskt bistånd vid räddningsinsatser i 
enlighet med internationella överenskommelser finns i lagen 
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Lag 
(1994:1722). 

Övergångsbestämmelser 

1992:948 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. 

Genom lagen upphävs 

1. brandlagen (1974:80), 
2. brandstadgan (1962:91), 
3. lagen (1960:331) om skyddsåtgärder vid olyckor i 
atomanläggningar m.m. 
Kommun skall senast den 1 januari 1988 ha antagit 
räddningstjänstplan. Intill dess räddningstjänstplanen har 
antagits skall den kommunala brandordningen gälla. 
Vad som föreskrivs om brandchef i lag eller annan författning 
skall i stället gälla en sådan nämnd som avses i 10 §. 
Om det i lag eller annan författning hänvisas till någon av de 
gamla lagarna eller brandstadgan eller till en föreskrift i dessa 
som har ersatts genom en föreskrift i den nya lagen, tillämpas 



 

 

i stället den nya lagen eller den nya föreskriften. Lag 
(1991:1663). 
1994:1722 
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. 
2. De kompletteringar av kommunernas räddningstjänstplaner 
som följer av 21 § i dess nya lydelse skall ha genomförts 
senast den 1 juli 1997. 
1995:1713 
Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i 
de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan. 

 
 


