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En ny lag innehållan-
de krav på rengöring 
(sotning) respekti-

ve brandskyddskontroll (SFS 
2003:778 Lag om skydd mot 
olyckor) trädde i kraft 1 ja-
nuari 2004. Den gamla lag-
stiftningen föreskrev en 
brandskyddskontroll i sam-
band med sotning, detta 
innebar en kontroll utförd 
på i huvudsak väl synliga 
delar i anläggningen utan 
skriftlig dokumentation.

Den nya lagen föreskriver 
en separering av rengöring 
och brandskyddskontroll i 
två separerade arbetsmo-
ment med olika tidsfrister.

I Ale kommun kom 
brandskyddskontrollen igång 
först hösten 2006 på grund 
av politisk oenighet om hur 
taxan skulle utformas. Leif 
Gustafsson överklagade be-
slutet till länsrätten, som 
inte meddelat dom i ären-
det. Länsstyrelsen gjorde 
tillsynsbesök i Ale kommun 
2006 och ställde då krav på 
att Ale kommun skyndsamt 
påbörjade brandskyddskon-
trollen.

Taxan är utformad som 
fast timtaxa baserad på den 
typ av objekt som skall kon-
trolleras, till detta tillkom-

mer en fast inställelsekost-
nad. Taxan är utformad utan 
moms och detta innebär att 
moms kommer att debite-
ras utöver den av fullmäktige 
fastlagda taxan.  

Brandskyddskontrollen 
skall omfatta de moment 
som krävs för att kunna 
bedöma den enskilda anlägg-
ningens säkerhet från brand-
skyddssynpunkt. Hänsyn 
skall tas till hur brandskyd-
det påverkas av sotbildning 
och beläggning, skador eller 
förändringar av det tekniska 
utformandet, temperaturför-
hållanden, tryckförhållanden 
och täthet, samt drift och 
skötsel. Varje kontrolltillfälle 
skall dokumenteras. Av do-
kumentationen skall framgå 
vad som kontrollerats, vilka 
provningar som gjorts och 
resultatet av kontrollen.

Brandskyddskontrollen 
skall enligt SRVFS 2003:11 
ha skett första gången:

•  Senast före utgången av 
2006, om kontrollfristen 
för objektet är två år.

•  Senast före utgången av 
2008, om kontrollfristen 
för objektet är fyra år.

•  Senast före utgången av 
2012, om kontrollfristen 
för objektet är åtta år.

Efter det att första inle-
dande kontrollen är utförd 
bör inte kontrollen göras ti-
digare än två månader innan 
den dag då fristen löper ut.

I Ale kommun är det Ale 
sotningsdistrikt som utför 
rengöring och kontroller på 
uppdrag av Ale kommun. 
Ansvarig nämnd i kommu-
nen är Miljö och Byggnads-
nämnden.

Den nya lagstiftning-
en innebär en betydligt mer 
omfattande brandskyddskon-
troll än tidigare, detta för 
att minska risken för brand. 
Den nya brandskyddskon-
trollen måste självklart ut-
föras enligt den nu gällande 
lagstiftningen. Om man som 
fastighetsägare har synpunk-
ter på utfört brandskydds-
kontrollen skall i första 
hand frågan lösas av Ale sot-
ningsdistrikt, om inte frågan 
genom detta förfarande får 
en lösning lämnas frågan 
till Miljö och Byggförvalt-
ningen. 

Det är av största vikt att 
eventuella missförhållanden 
kommer till Miljö och Bygg-
förvaltningen till känna. Det 
får självklart inte vara så att 
kommuninvånarna upplever 
brister i brandskyddskon-

troll och rengöring som inte 
åtgärdas. Vi har en klar och 
tydlig lagstiftning och den 
skall följas.

Det har förekommit en 
del problem i övergången till 
den nya lagstiftningen som 
till exempel att protokoll har 
kommit fastighetsägaren till-
handa efter fakturan, och så 
skall det självklart inte ske. 
Vi kunde även ha varit bättre 
på att informera om den nya 
lagstiftningen för att undan-
röja en del av de frågeställ-
ningar som nu har uppkom-
mit.

Vad beträffar Leif Gus-
tafssons insändare i Alekuri-
ren angående sotarväsendet i 
kommun, så är det högst be-
klagligt att hans hat mot en-
skild person kan få sådana 
yttringar. Det hade varit be-
tydligt mer konstruktivt om 
klagomålen 
hade fått han-
teras på ett 
seriöst sätt i 
kommunen.  

Rolf Gustavsson (s)
Ordf. Miljö och 

Byggnadsnämnden

Rolf Gustavsson (s) klargör brandskyddskontrollen i Ale

Hur planerar 
jag mina 
studier?

Sista ansökningsdag för höstens kurser/utbildningar på högskolan är 15/4 
Vill du studera på till hösten så är ansökningsperioden 1 mars-15 maj.

I år ger vi dig som planerar att 
läsa hösten 2007 möjlighet att 

ha ett vägledningssamtal först.

Våra studie- och yrkesvägledare 
diskuterar och informerar om många 

sorters utbildningar med dig. 
Samtalet utgår ifrån just dina 

behov och mål med studierna. 

Ring expeditionen för att boka tid 
med våra studie- och yrkesvägledare: 

0303-330 358, 330 341

Skaffa dig allmän behörighet 
för högskolestudier hos oss
Vi erbjuder kurser på gymnasial nivå i följande ämnen:
Svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap, 
naturkunskap, biologi, kemi, fysik, geografi , projektarbete och nybörjardata.

Skaffa dig behörighet till 
ingenjörsstudier hos oss!
Tekniskt basår, det fi nns platser kvar! 
I samarbete med Högskolan Väst erbjuder vi tekniskt basår. Den riktar sig till dig 
som behöver komplettera för att få särskild behörighet för ingenjörsstudier. 
Kurslängd: 40 veckor heltid Undervisningen äger rum på Lärcentrum Komvux Ale. 
Du blir  dock inskriven som student på Högskolan Väst.
Innehåll: Fysik A, B, Matematik B, C, D, E, Kemi A, Omvärldsanalys
Information om program och studievägledning fås hos HV tel 0520-22 32 35.
Efter avklarad utbildning garanteras du en studieplats på något av HV:s ingenjörs-
program kommande hösttermin (ej Lantmäteriingenjör).
Högskolan Väst
Tel 0520-22 31 00 www.hv.se Sök via studera.nu

Lärcentrum Komvux har öppet dagtid samt fl era eftermiddagar och kvällar varje vecka. Mer information hittar du på vår hemsida 
www.ale.se eller hos vår expedition 0303-330 341, 330 358. Du är också välkommen på ett personligt besök.
Vi fi nns i Komvux lokaler på Ale torg i Nödinge

"Det har förekommit en del 
problem i övergången"

Vi erbjuder konsulentstöd,  hand-
ledning, utbildning samt högsta 
ersättning enligt kommun-
förbundets rekommendationer.

Kontakta familjehemskonsulent Anna-Lena Helling
070-559 63 26 alt. vår samordnare 
Åsa Lundquist 0140-130 15

Vi utökar vår verksamhet i Göteborgs-
området och söker familjehem
åt ungdomar och vuxna.


