
Det är riktigt som du skri-
ver att brandskyddskontrol-
len har tidigare utförts under 

samma moment som själva sotning-
en. Sotarens  skyldighet att kontrolle-
ra fanns reglerat i räddningstjänstla-
gen (1986:1102) § 17  ” I samband med 
sotning skall det som rengörs samt skor-
stenar och tak med därtill hörande bygg-
nadsdelar kontrolleras från brandskydds-
synpunkt”. För detta arbete debite-
rar sotare Göran Björk Ale kommun 
ett årligt arvode på strax under 40 
000,00 kr vilket finansieras över skat-
ten. Räddningstjänstlagen upphörde 
att gälla den 31 december 2003 och 
ersattes av  Lag (2003: 778) om skydd 
mot olyckor. Det kan  noteras att det 
inte går att få fram någon  dokumen-
tation över om Göran Björk överhu-
vudtaget  gjort någon brandskydds-
kontroll enligt räddningstjänstlagen. 
Trots att lagen upphörde den 31 de-
cember 2003 har Göran Björk fortsatt 
att debitera kom-
munen för brand-
skyddskontroll 
enligt räddnings-
tjänstlagen. Senaste 
fakturan var date-
rad 2006-06-27 och 
gällde brandsynarv-
ode 39120,00 kr + 
moms vilket betaldes ut av kommu-
nen trots att man visste att han inte 
skulle ha pengarna.

Som du beskriver brandskyddskon-
trollen skall den inte gå till !  Brand-
skyddskontrollen är mycket viktig till-
syn som är till för att eliminera livsfa-
ra och egendomsskada. Enligt lagen 
om skydd mot olyckor 3 kap. 4§ är 
det kommunen som ansvarar för sot-
ning och brandskyddskontroll. I Ale 
kommun är det Miljö- och bygg-
nämnden som är myndighetsnämnd. 
Vad som skall omfattas av brand-
skyddskontrollen framgår av  Sta-
tens räddningsverks författningssam-
ling SRVFS 2003:11. I §§ 10 och 11 
står att läsa:

Brandskyddskontrollen skall om-
fatta de moment som krävs för att 
kunna bedöma den enskilda anlägg-
ningens säkerhet från brandskydds-
synpunkt. Hänsyn skall tas till hur 
brandskyddet på verkas av

1.  Sotblidning och beläggningar
2.  Skador eller förändringar av det 

tekniska utförandet
3. Temperaturförhållanden
4.  Tryckförhållanden och täthet
5. Drift och skötsel

Varje kontrolltillfälle skall doku-
menteras. Av dokumentationen skall 
framgå vad som kontrollerats, vilka 
provningar som gjorts och resultatet 
av kontrollen. Ägaren och i förekom-
mande fall nyttjanderättsinnehavaren, 

skall informeras om resultatet.
I Statens räddningsverks författ-

ningssamling SRVFS 2004:6 finns all-
männa råd och  kommentarer om 
brandskyddskontroll där man utveck-
lar detaljer om hur det skall gå till.

Du skriver att eldstäderna öppna-
des aldrig. Hur skall man få någon 
uppfattning om sotbildningen om 
man inte kontrollerar eldstaden?  
Brännjärn och keramiska insatser kan 
vara skadade och öka värmeledning-
en till omgivningen med mera. Ar-
betet är definitivt inte slutfört förrän 
du informerats om resultatet och du 
skall naturligtvis inte ha någon faktu-
ra förrän arbetet är slutfört.

Det  beslut som S, V och Mp 
tog den 25 september 2006 har inte 
vunnit laga kraft. Det är överkla-
gat och inte avgjort i Länsrätten. Vad 
Göran Björk använder för taxa vet 
jag inte. Av de fakturor jag sett stäm-

mer de inte med den 
överklagade taxan. 
Du har totalt fått 
betala 819,00 kr. 
Någon moms skall 
inte debiteras då 
brandskyddskontroll 
är en myndighets-
utövning, det fram-

går av pkt.6 i taxan. Inställelsekost-
naden 98,00 kr bygger på en medel-
restid på 11,4 min.  Kontrollavgiften  
för eldstad och rökkanal är 386,00 kr 
och beräknad tidsåtgång är 45 min, 
för ytterligare eldstad i samma skor-
sten är kontrollavgiften 172,00 be-
räknad tidsåtgång är 20 min.  Timer-
sättning 515 kr vilket är 177 kr mer 
i timman än för sotning. Motivet för 
högre timersättning vid brandskydds-
kontroll är att det krävs ökad kompe-
tens och dokumentation. Din brand-
skyddskontroll borde tagit Ca 65 min 
och inte 10 min. Bara det styrker att 
det du har fått utfört är så under-
måligt att det inte kan kallas brand-
skyddskontroll.

Du frågar hur ofta du skall tvingas 
betala denna nya kostnad.  I SRVFS 
2003:11 finns föreskrivet om kon-
trollfrister. Den som utför kontrol-
len skall utreda vilken typ av eldstad 
du har och hur ofta du använder den. 
Du skriver att du har en kakelugn och 
en liten vedpanna i köket. Om du an-
vänder eldstäderna som den primära 
uppvärmningskällan i huset skall kon-
trollen göras med 2 års intervall. Har 
du en annan uppvärmningskälla och 
endast eldar för lite tillskottsvärme 
någon gång i veckan utgör inte eld-
städerna den primära uppvärmnings-
källan och kontrollen skall göras med 
8 års intervall. Den som har oljeeld-
ning gäller intervall på 4 år. Enligt fö-
reskrifterna skall  ”8 årsobjekten” vara 
kontrollerade första gången enligt 

den nya lagen senast den 31 decem-
ber 2012. Kontroll bör inte göras ti-
digare än 2 månader innan kontroll-
fristen löper ut. När en ny anläggning 
tas i drift kan av planeringsmässi-
ga skäl, behövas göras tidigare än två 
månader. I vart fall skall ingen brand-
skyddskontroll på 8- årsobjekten ske 
före 2012.  Man utgår från att sotaren 
skött sina åtaganden enligt räddnings-
tjänstlagen § 17 till och med den 31 
december 2003.

Du frågar: ” Hur kan berörda po-
litiker anse detta är ett skäligt pris att 
betala för kommunens villaägare”  

Nej, det är inget skäligt pris att 
betala för det fiasko till brandskydds-
kontroll som pågår i Ale kommun. 
Däremot om arbetet utförs av en 
seriös, ansvarsfull och kompetent be-
siktningsman i enlighet med de före-
skrifter som gäller enligt räddnings-
verket och med tillämpning av de 
kontrollfrister som gäller. Då skall 
också besiktningsprotokoll utfärdas 
och arkiveras. Uppfylls detta anser jag 
att 656,00 kr är en skälig summa att 
betala vart åttonde år för två eldstä-
der i en skorsten, och har jag en eld-
stad för fastbränsle (ved) och har den 
som primär uppvärmningskälla beta-
lar jag  484,00 kr vart annat år. För en 
oljepanna betalar jag 484,00 kr vart 
fjärde år.

Hur kan det bli på detta viset? Jo, 
ansvariga tjänstemän i Ale kommun 
bryr sig inte. Ansvarig nämnd bryr sig 
inte. Taxan påverkar inte kommunens 
budget. Det är ju viktigt att fastig-
hetsägaren kan göra en egenkontroll 
med utgångspunkt från räddnings-
verkets föreskrifter. Fastighetsägaren 
skall kunna kontrollera taxor, kon-
trollfrister och vad som ingår i kon-
trollen. Trots annonser och diverse 
information om allt möjligt från Ale 
kommun har ingenting nämnts om 
brandskyddskontrollen! Inte ens på 
kommunens hemsida finns informa-
tion om kontrollfrister, taxor eller vad 
som ingår i kontrollen, utan det är 
helt fritt för sotare Björk att åka runt 
bland fastighetsägare och kommun 
och debitera miljonbelopp med före-
vändningen att han gör någon slags 
brandskyddskontroll.

Leif Gustafsson (m)
Ledamot i Miljö- och byggnämnden från 
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SKILTORPS TRANSPORT AB

Behov av grus, matjord, 
täckbark, spridning av vägar, 

utsättning av container?

RING 0703-26 20 41

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

VÅRBASAR
i Starrkärrs Bygdegård
Torsdag 19 april kl 18

Varmt välkomna!
Starrkärrs Centerkvinnor

Som medlem i Röda Korset hjälps vi åt 
med att förhindra och lindra ensamhet och 
mänskligt lidande - både här i Ale och ute 
i världen.
Genom medlemsavgiften på 150 kr stöder 
Du vår verksamhet och är välkommen in i 
vår gemenskap. 
Ring gärna våra kontaktpersoner 
Iris Johansson 031-98 16 62 eller 
Marianne Johansson 0303-33 81 94 
www.redcross.se 
Vi behöver dig!

Vi behöver dig 
och fl era nya 
medmänniskor!

Synpunkter på 
den nya brand-
skyddskontrollen

Jag fick meddelande från Ale 
Sotningsdistrikt att brand-
skyddskontroll skulle utfö-

ras på min fastighet. Jag har i ti-
digare brev från Ale Sotnings-
distrikt fått meddelande om att 
brandskyddskontrollen tidi-
gare har utförts under samma 
moment som själva sotning-
en. Nu skall den särskiljas från 
själva sotningsarbetet.

Jag var närvarande när kon-
trollen utfördes och döm om 
min förvåning när det hela var 
avklarat på tio minuter. Jag 
trodde i min enfald att brand-
skyddskontrollen var en viktig 
sak och skulle utföras på ett 
noggrant sätt. I mitt hus har jag 
kakelugn och en liten vedpan-
na i köket. Eldstäderna öppna-
des aldrig under brandskydds-
kontrollen så någon invändig 
kontroll av dessa torde inte ha 
kunnat genomföras. Eldstäder-
na inspekterades endast utvän-
digt samt att skorstenen inspek-
terades från vindsplanet och ut-
vändigt uppe på taket. Är det så 
brandskyddskontrollen skall gå 
till? Avklarad på tio minuter!

Fakturan kom efter ett par 
dagar, kontrollavgifter och in-
stallationsavgift med en summa 
om 655 kronor exklusive moms, 
totalt 819 kronor. Är det inte 
rätt så bra betalt för tio minu-
ters arbete? Hur kan berörda 
politiker i Ale kommun anse att 
detta är ett skäligt pris att betala 
för kommunens villaägare? Hur 
ofta skall vi tvingas att betala 
denna nya kostnad? Är det 
någon politiker som kan besvara 
frågorna så är jag tacksam.

Idag, tre veckor efter den så 
kallade brandskyddskontrollen, 
har jag ännu inte erhållit något 
protokoll från Ale Sotningsdi-
strikt. Borde jag inte få ett pro-
tokoll för ett arbete som kostar 
mig 819 kronor? Nåja, jag har 
ju i alla fall fått fakturan. Den 
var Ale Sotningsdistrikt snabba 
med att skicka till mig. Men du 
Göran Björk på Ale Sotnings-
distrikt, om du kräver att Ales 
fastighetsägare skall betala fak-
turorna innan förfallodatum så 
får du väl också se till att skicka 
protokollen innan du skickar 
fakturan. Eller har jag fel?

Det vore intressant att höra 
om andra fastighetsägare i Ale 
och ansvariga politiker har 
några synpunkter om den nya 
brandskyddskontrollen och av-
giften för kontrollen.

Jansson
Fastighetsägare i Ale

Brandskyddskontroll i Ale – ett fiasko Beträffande 
ungdomsstöket 
i Ale

För en tid sedan såg 
jag ett program om 
gubbighet på SVT, 

och kom att tänka på att 
om ett samhälle där de 
vuxna förlorar kontakten 
med de unga så kan över-
föringen av kulturen och 
värderingarna bli svåra att 
föra vidare.

Kulturöverföringen 
kräver samarbete mellan 
generationerna. I vårt 
samhälle växer isolering-
en mellan generationer-
na allt mera. Många ung-
domar upplever att de 
själva och deras kamra-
ter är ”onyttiga”. De kan 
inte hitta sig en plats i ”de 
vuxnas” samhälle. Sam-
hället mäktar inte med 
att göra dessa ungdomar 
delaktiga och resultatet 
blir en strukturell passi-
vitet eller uppror. Typis-
ka beteenden är klottring, 
vandalisering och likgil-
tighet. Andra söker efter 
spänning genom att prova 
alkohol och narkotika.

Det många av dessa 
ungdomar behöver är 
mer vuxen närvaro. De 
behöver positiva, stöd-
jande, lärande, fostrande 
vuxna som vågar stå för 
sina övertygelser. Vuxna 
som inte är rädda för att 
påverka. Vuxna som kan 
bli modeller i sökandet 
efter den egna identite-
ten. Vuxna som framfö-
rallt förstår hur dagens 
ungdomar tänker och 
tycker om saker och ting.

Men de flesta av oss 
vuxna idag har inte tid. 
Få barn träffar andra 
vuxna än sina egna för-
äldrar. De flesta vuxna vill 
så gärna engagera sig so-
cialt med barn och ung-
domar, men upplever att 
de inte hinner med det. 
Man behöver inte vara 
någon universitets pro-
fessor eller någon expert 
i ämnet för att förstå att 
barnen är ett lands hop 
om framtid. Oavsett det 
gäller ett u-land, i-land, 
rika, fattiga, svarta eller 
vita.

Odhiambo Shadrach (c)

>> Jo, ansvariga tjänste-
män i Ale kommun bryr sig 
inte. Ansvarig nämnd bryr 
sig inte. Taxan påverkar inte 
kommunens budget. << 


