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Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lägger regeringen fram ett förslag till en ny lag, räddningstjänstlagen. I denna skall statens och kommunernas ansvar för räddningstjänsten regleras.
Lagen skall innehålla bestämmelser om kommunal räddningstjänst och
statlig räddningstjänst. Den statliga räddningstjänsten skall omfatta fjällräddningstjänst, flygräddningstjänst, sjöräddningstjänst och räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Syftet med lagen är att göra
räddningstjänsten effektivare. Lagen skall därför innehålla föreskrifter
som underlättar samarbetet mellan olika räddningsorgan och som ger ett
räddningsorgan bättre möjligheter att vid en räddningsinsats kunna disponera andra resurser än de egna.
Den nya lagen skall ersätta brandlagen (1974: 80), lagen (1960: 331) om
skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m. m. och till en del brandstadgan (1962: 91 ).
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 1987.
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Riksdagen 1985186. 1 sam/. Nr 170

Förslag till
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Räddnings tjänstlag
Härigenom föreskrivs följande.

INLEDANDE BESTÄMMELSER
I § Denna lag innehåller föreskrifter om hur samhiillcts räddningstjänst
skall organiseras och bedrivas.
I lagen finns också bestämmelser om olycks- och skadcförebyggande
åtgärder samt om rättigheter och skyldigheter för enskilda.
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 polisc.:n gör i
tjällområden enligt polislagen ( 1984: 387) samt räddningsinsatser som görs
enligt 26 och 27 §§ utan att det har inträffat någon olyckshiindclse 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.

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

4 § Råddningstjänsten skall planeras· och organiseras s<l. att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och 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 verJ..:samheten.

KOMMUNAL RÄDDNINGSTJÄNST M. M.

Kommunens ansi·ar
6 § Varje kommun skall svara för räddningstjänstcn 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 v~1randras
resurser för räddningstjänsten och för förebyggande verksamhet enligt 7 §.
9 § I varje kommun skall det finnas en riiddningsniimnd och en räddningskår.
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Kommunen får tillsätta en särskild räddningsnämnd eller uppdra åt en
annan nämnd att vara räddningsnämnd. Om inte detta har skett, är kommunstyrelsen räddnings nämnd.
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.
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10 * I fråga om en särskild räddningsnämnd skall gålla följande föreskrifter i 3 kap. kommunallagen (1977: 179)
·
2 § om antalet ledamöter m. m.,
3 § första stycket om valbarhet m. m.,
4 § om rätt till ledighet från anställning,
5 §första stycket om mandattid,
5 § tredje stycket om verkan av ledamots avgång,
6 § om ordförande och vice ordförande,
7 § om tid och plats för sammanträde samt om närvarorätt vid sammanc
träde,
8 § om suppleants tjänstgöring m. m.,
9 § första stycket om beslutsförhet,
10 §om beslutsförfarande och protokoll,
11 *om delgivning m. m.,
12 §om reglemente och delegation.
För Stockholms kommun skall dock inte gälla 3 kap. 5 § första stycket
eller 6 § kommunallagen.
·
11 § Uppdrag att besluta på räddningsnämndens vägnar får inte omfatta
förelägganden eller förbud vid vite eller verkställande av åtgärd på den
försumliges bekostnad.
Räddningsnämnden får meddela den som utan att vara tjänsteman hos
kommunen fullgör uppgifter åt nämnden befogenhet att på nämndens vägnar meddela i verksamheten erforderliga förelägganden och förbud enligt
56 ~ första stycket.

Riiddni11gskåren
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 ingå
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.
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Ett räddningsväm skall bestå av personal som har uttagits på grund av
tjänsteplikt.
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Förebyggande åtgärder mot brand
15 § Räddningsnämnden skall svara för att brandsyn och sotning utförs
regelbundet.

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
rädd ni ngsnämnden.
·
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. En tillsynsmyndighet
ka"n besluta om sådan kontroll av brandskyddet också i andra fall.
Sotning och kontroll enligt första stycket av brandskyddet skall utföras
av skorstensfejarmästare eller skorstensfejare som biträder skorstensfejarmästaren. Räddningsnämnden får i fråga om speciella anläggningar och
enstaka avlägset belägna bostadshus medge att någon annan utför sotningen och kontrollen.
18 § Kommunfullmäktige får föreskriva att avgift skall erläggas för
brandsyn och för sotning.
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 får meddela föreskrifter om frister för sotning och
brandsyn 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.

Räddningstjänstplan
21 § För varje kommun skall det finnas en räddningstjänstplan.
Planen skall innehålla uppgifter om
I. räddningskårens organisation i stora drag,
2. vattenreservoarer, brandposter, vamingssystem 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,
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6. det minsta antal övningar som skall hållas med personalen i räddningskåren.
·
I förekommande fall skall planen också innehålla uppgifter om
I. 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.
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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.
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
Fjät Iriiddn in f;S tjii 11 st

25 § Inom fjällområden skall polisen till följd av polislagen (1984: 387)
I. efterforska och rädda den som har försvunnit under sådana omständigheter att det kåri befaras att det föreligger fara för hans liv eller allvarlig
risk för hans hälsa,
2. rädda den som har råkat utför en olyckshändelse eller drabbats av en
sjukdom och som snabbt behöver komma under vård eller få annan hjälp.

Flygriiddnings tjänst

26 § Vid flyghaverier inom Sveriges sjöterritorium, med undantag för
vattendrag, kanaler, hamnar samt andra insjöar än Vänern, Vättern och
Mälaren, 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 söm saknas.

Sjöräddnings tjänst

Inom Sveriges sjöterritorium, med undantag för vattendrag, kanaler. hamnar samt andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren, skall
I. sjöfartsverket svara för efterforskning och räddning av människor,
som är eller kan befaras vara i sjönöd, och för sjuktransporter från fartyg,
2. tullverkets kustbevakningsorganisation svara för räddningstjänsten,
när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vattnet.

27 §

Riiddnin[;stjänst l'id utsläpp al' radioaktiva ämnen

Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning i
sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten
28 §
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eller vid överhängande fara för ett sådant utsläpp skall länsstyrelsen svara
för räddning.;;tjänsten.
I I0 § lagen ( 1984: 3) om kiirnteknisk verksamhet finns bestämmelser om
skyldighet för innehavare av kärnteknisk anläggning att vidta de åtgärder
som behövs för att upprätthålla säkerheten vid anläggningen.
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29 § Kommunerna iir skyldiga att delta i planeringen av räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar i
landet och att medverka vid övningar i sådan räddningstjänst.

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.
·

Ledning
31 §

Vid varje räddningsinsats skall det finnas en räddningsledare.

32 § Räddningsledare är
I. i den kommunala räddningstjänstcn räddningschefen eller den som
denne har utsett,
2. i fjällräddningstjänsten polischefen i distriktet eller den som denne har
utsett eller, om räddningsinsatsen berör flera polisdistrikt. länspolischefen
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.
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 ans varet.

Skyldighet att me<frerka i riiddningstjiinsten
34 § En statlig eller kommunal myndighet skall på anmodan av räddningsledaren delta i en räddningsinsats med personal och egendom, om
myndigheten har lämpliga resurser och ett deltagande inte allvarligt hindrar myndighetens vanliga verksamhet.

Ersättning till kommun ji)r me<frerkan i riiddningstjiinst m.m.
35 § Om en kommun har medverkat i en annan kommuns räddningstjänst, har kommunen rätt till skälig ersättning av.den andra kommunen.

6

Om en kommun har medwrkat i statlig riiddningstjänst eller vid övningar i sådan räddningstjänst. har kommunen riitt till skälig ersättning av
staten.
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*

36
Vid kommunal räddningstjänst med anledning av utflöde i val.ten 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 intriiffat utanför Sveriges sjöterritorium
eller inom en del av sjöterritoriet där riiddningsinsatser skall göras enligt
27 ~eller inom Göta älv. Trollhätte kanal eller Södertiilje kanal.

*

Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört
37
betydande kostnader. har kommunen rätt till ersättning av staten för den
del av räddningstjänstkostnaderna som överstiger en sjiilvrisk. 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. U nderriittelsc skall också lämnas. om det föreligger övcrhiingande 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.

Uppg(ftsskyldighet

*

40
Myndigheter och enskilda skall på begäran av en myndighet som
svarar för räddningstjänst liimna upplysningar om personal och egendom
som kan användas i räddningstjänsten.

Fiirehyggande åtgärder

*

41
Ägare eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar skall i
skiilig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärder
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 (typgodkännande).
Har sådana föreskrifter meddelats. skall den som svarar för verksamheten i byggnaden eller anliiggningen kunna visa att den lösa inredningen
består av typgodkänt material.
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Typgodkännande meddelas av den myndighet som regeringen bestämmer.
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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 räddningsnämnden 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.

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.
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.
46 § Har räddningsledaren med stöd av 45 § föranstaltat om avspärrning
eller utrymning, skall han hjälpa till med att ordna uppehälle för dem som
till följd av åtgärderna är i behov därav.

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 räddningsnämnden eller, i fråga
om statlig räddningstjänst, av den myndighet som svarar för räddningstjänsten.

47 §

Riitt 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
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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 nftgon 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 räddningskär
och av staten till den som har medverkat i statlig räddningstjänst.
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49 § I lagen (1977: 265) om statligt personskadeskydd och lagen
(1977: 266) om statlig ersättning vid ideell skada finns bestämmelser om
ersättning vid personskada till den som har medverkat i riiddningstjänst
enligt denna lag eller i övning med räddningskår.

50 § Har utrustning för räddningstjänst tillhandahållits frivilligt eller tagits i anspråk med stöd av 45 §.har egendomens ägare eller inndiavare 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 räddningstjiinst. Första stycket gäller inte
heller den som har tillhandahållit egendom för räddningstjänst. om räddningsinsatsen har avsett att hindra eller begränsa skada pft hans egendom
eller har föranletts av olyckshändelse i hans verksamhet.
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, av staten.

Atgiirder efter riiddningstjänst
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 räddningsnämnden 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.
9

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.
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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.

Ans1·arshe.1·tiimmelser
58 § Till böter skall den dömas som
I. 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

*·

5H.
4. uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra vad som il.ligger
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 räddningsledaren har föranstaltat om enligt 45 § 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 ih·erklagande
59 § Om det föreligger särskilda skäl. får en tillsynsmyndigpet 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. Beslutet gäller även om det överklagas. I övrigt fär räddningsledarens beslut med stöd av denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen inte överklagas.
Räddningsnämndens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten.
Andra tillsynsmyndigheters beslut får överklagas hos kammarrätten.
Detsamma gäller en statlig myndighets beslut enligt 47 §.

*
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Bnnyndiganden
Regeringen får i de avseenden som behandlas i denna lag meddela
ytterligare föreskrifter som rör skydd för liv eller hälsa. Regeringen fär
överlåta åt förvaltningsmyndighet eller kommun att meddela sådana föreskrifter.
61 §

62 § Regeringen får meddela föreskrifter om begriinsning 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.

Riiddningstjiinst under krig m. fil.
63 § Under krig m:h när det annars råder eivilförsvarsbcredskap skall
räddningsnämndens uppgifter öv~rtas av kommunstyrelsen och räddningskårcns uppgifter övertas av civilförsvarsorganisationen i kommunen.
64· § Är riket i krig eller krigs'fara eller råder sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har
befunnit sig. får regeringen meddela sådana från denna lag avvikande
föreskrifter som är av betydelse för totalförsvaret eller som behövs för att
nödvändig räddningstjänst i övrigt skall kunna genomföras.

Jkrafllriidande

fil.

m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.
Genom lagen upphävs
I. brandlagen (1974: 801.
2. hrandstadgan ( 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 räddningsnämnd.
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.

11
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2 Förslag till
Lag om ändring i \ag~n (1966:413) om vapenfri tjänst
Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (1966: 413) om vapenfri tjänst skall
ha följande lydelse.
Nurnrande lydelse
19
Befogenhet att meddela vapenfri
tjänstepliktig tillrättavisning tillkommer hos staten eller hos kommun anställd civilförsvars-. brandeller arbetschef i fråga om underställd personal. Med kommuner likställs landstingskommuner, kommunalförbund. församlingar, kyrkliga samfälligheter och allmänna
försäkringskassor.

Föreslagen lydelse
§1

Befogenhet att meddela vapenfri
tjänstepliktig tillrättavisning tillkommer hos staten eller hos kommun anställd civilförsvars-, riiddnings- eller arbetschef i fråga om
underställd personal. Med kommuner likställs landstingskommuner. kommunalförbund, församtingar, kyrkliga samfälligheter och
allmänna försäkringskassor.

Innan någon meddelar tillrättavisning, skall han vid förhör med den
felande lämna denne tillfälle att förklara sig.
Denna lag träder i kraft den I januari 1987.

3 Förslag till
Lag om ändring i brottsbalken
Hiirigenom föreskrivs att 16 kap. 15 § brottsbalken skall ha följande
lydelse.
Nurarande lydelse

Föresla[.:en lydelse

16 kap.
15 § 1
Den som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för en eller flera
människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom
föranleder onödig säkerhetsåtgärd. dömes för fa Is k t I arm till böter eller
fängelse i högst två år.
Den som genom missbruk av
larm. nödsignal eller annan liknande anordning föranleder onödig utryckning av polis, brandkår. ambulans, militär, sjöräddning eller annat organ för allmän bevakningstjänst. dömes för missbruk av
I arm an ord n i 'n g till böter.

Den som genom missbruk av
larm, nödsignal eller annan liknande anordning föranleder onödig utryckning av polis, riiddningsktir.
ambulans, militär. sjoräddning eller
annat organ för allmän bevakningstjänst, dömes för missbruk
av larmanordningtill böter.

Denna lag träder i kraft den I januari 1987.
1
1

Senaste lydelse 1986: 48.
Scn;tsle lydelse 1977: 492.
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J,.,ag om ändring i lagen ( 1986: 166) om ändring i luftfartslagen
- (1957:297)
Härigenom föreskrivs att 11 kap. I § luftfartslagen ( 1957: 297) i paragrafens lydelse enligt lagen (1986: 166) om ·ändring i nämnda lag skall ha
följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

Il kap.
I §

Föreskrifter angående åtgärder,
då luftfart_vg är saknat, förolyckat
eller nödställt eller fara hotar
(flygräddningslufttrafiken
tj än st) meddelas av regeringen
eller den myndighet regeringen bestämmer. Om regeringen föreskriver det, får myndigheten överlåta
åt annan att leda flygräddningstjänsten.

Bestämmelser om flygräddningstjiinst finns i räddningstjänstlagen (0000:000).

Ett luftfartygs ägare eller innehavare och de som tjänstgör på luftfartyg
eller vid flygplatser eller andra anläggningar för luftfarten är sk.yldiga att
delta i flygräddningstjänsten. Regeringen meddelar bestämmelser om ersättning av allmänna medel för deltagandet. I fråga om ersättning vid
personskador gäller lagen (1977: 265) om statligt personskadeskydd och
lagen (1977: 266) om statlig ersättning vid ideell skada.
Denna lag träder i kraft den I januari 1987.

5 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt
personskadeskydd
Härigenom föreskrivs att I § lagen ( 1977: 265) om statligt personskadeskydd skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Denna lag gäller ersättning av
staten vid personskada och tillämpas på
I. den som fullgör tjänstgöring
eller genomgår utbildning -eller
inskrivningsprövning enligt värnlagen
pliktslagen
( 1941: 967),
(1966: 413) om vapenfri tjänst, civil-

1

Senaste lydelse 1984: 277.

Föreslagen lydelse
I §I
Denna lag gäller ersättning av
staten vid personskada och tilläm,
pas på
I. den som fullgör tjänstgöring eller genomgår utbildning eller inskrivningsprövning eniigt värn(1941; 9(i7);
lagen
pliktslagen
0966: 413) om vapenfri tJiinst, civil-

13

N111·1m111de lrdelse

Fiire.1·/aJ;:en lydelse

*

försvarslagcn ( 1960: 74). 6 lagen
( 1981: 292) om tjänsteplikt för
hälso- och sjukvårdspersonal samt
veterinärpersonal m. m. eller lagen
( 1984: 272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret.
2. den som deltager i riidd-

11ingstjii11st eller iirning med hrandstyrka enligt hrandlagcn ( 197./:80),
skyddsarhete enligt lagen ( 1960:
331 J om skyddsätgiirdcr 1·id olyckor
i atoma nliiggningar 111.111. eller.flygriiddningstjiin.1·t enligt l11f(fimslagen ( 1957:2971.
3. den som är intagen för vård i
kriminalvårdsanstalt. i ett hem som
avses i 12 lagen ( 1980: 621) med
särskilda bestämmelser om vard av
unga. i ett hem som avses i 11
lagen ( 1981: 1243 lom vård av missbrukare i vissa fall samt den som är
häktad eller anhållen eller i annat
fall intagen eller tagen i förvar i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.

*

*
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*

försvarslagen (1960:74), 6 lagen
( 1981: 292) om tjänsteplikt för
hälso- och sjukvårdspersonal samt
veterinärpersonal m. m. eller lagen
( 1984: 272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjiinstgöra utanför civilförsvaret.
·
2. den som 111ed1·crkar i riidd11i11gstjii11st eller i <'irning med riidd-

ningskår enligt riiddning.1·(jii11stlagen 10000:000) ella i riiddnings(iiinst enligt 11 kap. l .~ andra
stycket lt(f~fartslagen ( 1957:297!.

3. den som är intagen för vård i
kriminalvårdsanstalt. i ett hem som
avses i 12 lagen ( 1980: 621) med
särskilda bestämmelser om vård av
unga. i. ett hem som avses i 11
lagen ( 1981: 1243) om vård av missbrukare i vissa fall samt den som är
häktad eller anhållen eller i annat
fall intagen eller tagen i förvar i kriminalvårdsanstalt. häkte eller polisarrest.

*

*

Regeringen får föreskriva att lagen skall tillämpas även på den som
frivilligt deltager i verksamhet inom totalförsvaret eller i annat fall än som
avses i första stycket deltager i verksamhet för att avvärja eller begränsa
skada pä människor eller egendom eller i miljön.
Denna lag träder i kraft den I januari 1987.
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Försvarsdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 maj 1986
Närvarande: statsrådet Lundkvist. ordförande. och statsråden Feldt. Sigurdscn. Gustafsson, Leijon. Hjelm-Wallen. Peterson. Andersson. Bodström. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson. Holmberg, Hellström.
Wickbom, Johansson. Hulterström. Lindqvist.
Föredragande: statsrådet R. Carlsson

Proposition om räddningstjänstlag, m. m.
I Inledning
I. I Räddningstjänstkommitten
· Regeringen bemyndigade den I mars 1979 chefen för det dåvarande kommundepartementet. statsrådet Hansson. att tillkalla en kommitte med
högst fem ledamöter med uppdrag att utreda fdgan om t:rsättning för
skador på grund av naturkatastrofer (räddningstjänstkommitten) 1• I uppdraget ingick vidare att klarlägga ansvaret för vidtagande av de geotekniska undersökningar och stabiliseringsåtgärder som är nödvändiga för att
jordskred i särskilt utsatta områden skall förhindras. Kommitten skulle
även överväga de kostnadsfrågor som uppkommer i detta sammanhang
och behandla frågor som rör ersiittning för ingrepp enligt 11 brandlagen
( 1974: 80) och regressrätt för kostnader för räddningstjänst enligt brandlagen.
Kommittens uppdrag utvidgades efter hand.
Den 7 juni 1979 gav regeringen kommitten i uppdrag att överväga uppgiftsområde. organisation. sammansättning och verksamhetsformer för en
undersökningskommission som skulle träda i funktion vid vissa allvarliga
olyckshändelser. Kommitten fick också i uppdrag att utreda frågan om
huvudmannaskapet för en räddningstjänst med nuvarande och möjliga
uppgifter och huvudmannaskapet för sjuktransportcr och ambulansverksamhet. I samband med behandlingen av huvudmannaskapsfrågan skulle
kommitten ta upp frågan om en skärpning av bestämmelserna i 14 och
15
brandlagen om skyldighet för bl. a. vissa industriföretag att vidta
förebyggande åtgärder. Vidare skulle kommitten överväga och lämna förslag till åtgärder som kan förbättra förutsättningarna för en effektiv räddningstjänst. Regeringen bemyndigade samtidigt statsrådet Hansson att tillkalla ytterligare två ledamöter att ingå i kommitten.

*

**

1
Ledamöter i räddningstjänstkommillen: d;ivarandc landshövdingen Carl G Persson. ordförande. riksdagsledamöterna Olle Aulin, Hugo Bergdahl och Karl-Erik
Svartberg, dåvarande riksdagsledamöterna Lilly Bergandcr och Helge Karlsson
samt numera ombudsmannen Rune Johnsson.
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Den 10 februari 1983 gav regeringen kommitten i uppdrag att undersöka
möjligheterna att för riiddningstjänstens del bygga upp ett system för
information om transporter med särskilt farliga kemikalier, dvs. transporter som vid olyckshändelser kan orsaka betydande skada. Kommitten fick
också i uppdrag att överväga och lämna fö1:slag till åtgärder som ökar
brandskyddet i andra lokaler än hostiider.
Kommitten överlämnade i januari 1980 delbetänkandet (Ds Kn 1980: I)
Undersökning av allvarliga olyckshändelser. Regeringen har med utgångspunkt i ett förslag i betänkandet tillsatt en kommitte (Dir 1981: 12) med
uppdrag att undersöka allvariga olyckshändelser och tillbud till sådana
händelser.
I oktober 1981 överliimnade räddningstjänstkornrnitten principhetänkandet (SOU 1981: 82) Samhällets räddningstjiinst.
, Kornmitten överHimnade i december 1981 delbetänkandet (Ds Kn
1982: I) Ersättning för skador på grund av naturolyckor. I betänkandet
behandlas de principer som enligt en överenskommelse mellan försäkringsgivarna bör giilla för ersättning till följd av naturolyckor. Riksdagen
har beslutat om principer som i huvudsak överensstämmer därmed (prop.
1983/84:6, BoU 6, rskr. 41).
Kommitten överliirnnade i juni 1982 rapporten Sjuktransporter med helikopter och i decemher 1983 delbetiinkandet !Ds Fö 1983: 2) Geotekniska
undersökningar och förebyggande åtgärder mot skred. Rapporten har rernissbehandlats och bereds för närvarande i regeringskansliet. Förslaget i
delbetänkandet har behandlats i prop. 1985/86: 150. bil. 3 ( kornpletteringspropositionen ).
I decemher 1983 överliimnade kornmitten också sitt slutbetänkande
<SOU 1983: 77) Effl.!ktiv räddningstjänst. Kommittens sammanfattning av
betänkandet med författningsförslag bör fogas till protokollet i detta
ärende som bilaga 1.
Slutbetänkandet har rernisshehandlats. En förteckning över remissinstanserna och en sammanstiillning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta ärende som hilaga 2.
Regeringen beslutade den 3 april 1986 att inhämta lagrådets yttrande
över förslag till räddningstjiinstlag. m. m.
Lagrådet har i sitt yttrande. som bör fogas till protokollet i detta ärende
~om hilaga 3. lämnat förslagen utan erinran utom sfivitt avser 60
i
förslaget till räddningstjänstlag. Lagrådet har vidare erinrat om att 45 § i·
nämnda lagförslag saknar en motsvarighet till bestämmelsen i 11 § tredje
stycket brandlagen ( 1974: 80).
I samband med att jag behandlar 45 och 60 *§ i mitt förslag till räddningstjänstlag. kommer jag att gå in p:i vad lagr{idet har anfört. och förorda
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*

viss ändring av 45 och 60 *~· I övrigt (iverensstärnrner propositionens
lagförslag med de till lagrådet remitterade lagförslagen. Dessa har därför
inte tagits med i propositionen. Vissa redaktionella ändringar har gjorts i
rubriken och ingressen till förslaget om ändring i luftfartslagen (1957: 297)
med anledning av att beslutade iindringar i luftfartslagen (prop.
1984/85:212. TU 1985/86:6. rskr. 1985/86:71) har promulgerats genom
lagen ( 1986: 166) om ändring i luftfartslagen ( 1957: 297).
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I fråga om gällande rätt och nuvarande förhållanden i övrigt som jag jnte
redogör för i det följande hänvisar jag till principbetiinkandet och slutbetänkandet. Detsamma gäller i fråga om de närmare överväganden som
redovisas i slutbetänkandet.
I fortsättningen kommer jag främst att ta upp de lagstiftningsfrågor som
föranleds av kommittens förslag i slutbetänkandet och som bör beslutas av
riksdagen. Mina ställningstaganden till en del övriga försiag som kommitten har lagt fram i slutbetänkandet kommer jag att redovisa för regeringen i
andra sammanhang.
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2 Allmän motivering
2.1 Allmänna utgångspunkter
2.1.1 Räddningstjänsten i det moderna samhället

Brand har länge utgjort ett av de vanligaste hoten mot människor och
egendom. Samhället har därför på olika sätt vidtagit åtgärder för att bekämpa och förebygga brand samt skador till följd av brand. Trots detta har
brandskadorna på senare tid ökat i Sverige på ett sätt som inger oro. Den
tekniska utvecklingen i samhället har inneburit att samhället i ökad grad
har kommit att stå inför hotet av andra olyckshändelser än brand. Utvecklingen har också medfört att olycksriskerna har ökat och att olyckshändelserna ofta får allvarligare följder än tidigare. Samhällets räddningstjänstorganisation klarar i allmänhet de normala olyckshändelserna bra. Detta kan
däremot inte sägas om sådana omfattande olyckshändelser som ur lokal
synvinkel inträffar sällan men som kräver stora resurser. fordrar speciell
kunskap och ställer särskilda krav på ledningen av räddningstjänsten.
Den utveckling som jag nu har redogjort för kräver att samhällets räddningstjänst och arbetet med att förebygga olyckor blir effektivare.
Riksdagens beslut (prop. 1984/85: 161. FöU 12. rskr. 389) om inrättande
av statens räddningsverk kan ses som ett led i statsmakternas strävan att
möta dessa krav. Beslutet innebär att civilförsvarsstyrelsen och statens
brandnämnd läggs samman den I juli 1986 till en ny central myndighet.
statens räddningsverk. Statens räddningsvcrk skall enligt beslutet vara
central myndighet för befolkningsskyddet (alla slags förebyggande åtgärder) och räddningstjänsten i fred och krig. Några av verkets huvuduppgifter är att svara för samordningen av samhällets verksamhet inom dessa
områden och att ansvara för att planeringen av räddningstjänstens organisation och materielanskaffning utformas så att olika räddningsorgan kan
arbeta effektivt såväl i fred som i krig.
Föreskrifterna om samhällets räddningstjänst är splittrade på flera olika
författningar. Ett sätt att möta kraven på ökad effektivitet är att samla
föreskrifterna i en gemensam räddningstjänstlagstiftning. I det följande
kommer jag att föreslå en sådan samlad lagstiftning.
17
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2.1.2 En

saml~d

räddningstjänstlagstiftning
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Mitt förslag: Statens och kommunernas ansvar för samhällets räddningstjänst skall regleras i en ny lag. I lagen skall finnas bestämmelser om kommunal räddningstjänst och statlig räddningstjänst. Den
statliga räddningstjänsten skall omfatta tjällräddningstjänst. tlygräddningstjänst. sjöräddningstjänst och räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen.
Lagens syfte skall vara att göra räddningstjänsten effektivare.
Detta skall uppnås genom en ordning där räddningsorganen i högre
grad än för närvarande samarbetar med varandra och bättre utnyttjar samhällets resurser.

Kommittens förslag överensstämmer med mitt.
Remissinstanserna är genomgående positiva till förslaget. Från några håll
uttalas kritik mot den nya terminologi som kommitten föreslår för den
kommunala räddningstjänstcn.
Skälen för mitt förslag: Den räddningstjänst som samhället har ansvaret
för kan delas in i allmän räddningstjänst och särskild räddningstjänst. Den
allmänna räddningstjänstcn regleras i brandlagen (1974: 80, ändrad senast
1985: 429) och är en uppgift främst för kommunerna. Sedan gammalt har
brandsläckning och räddning av liv och egendom i samband med brandsläckning varit kommunala uppgifter. Numera omfattar den allmänna
räddningstjänsten även insatser vid andra olyckshändelser. Den särskilda
räddningstjänsten är en uppgift för staten. Den består av fjällräddning,
sjöräddning, tlygräddningstjänst och åtgärder som skall vidtas vid större
utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar. För fjällräddningen finns inga särskilda föreskrifter. Om sjöräddningen finns en
bestämmelse i förordningen ( 1969: 320) med instruktion för sjöfartsverket
som lägger uppgiften att samordna arbetet för sjöräddning på verket. Om
flygräddningstjänsten finns några bestämmelser i luftfartslagcn ( 1957: 297J
och luftfartskungörclsen ( 1961: 558). Det kan anmärkas att riksdagen nyligen har beslutat omfattande ändringar i luftfartslagen genom lagen
(1986: 166) om ändring i luftfartslagen som träder i kraft den I januari 1987
och att luftfartskungörelsen kommer att upphöra att gälla den I januari
1987 och ersättas av luftfartsförordningen ( 1986: 171 ). Författningsändringarna innebär inte några sakliga ändringar i fråga om flygräddningstjänsten.
Bestämmelser om räddningstjänsten vid atomolyckor finns i lagen
( 1960: 331, ändrad senast 1983: 230) om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m. m .. i det följande kallad atomskyddslagen.
Av vad jag nu har anfört framgår att bestämmelserna om den räddningstjänst som samhället har ansvaret för finns i olika författningar och att det i
vissa fall saknas föreskrifter. I dagens samhälle kan de olika formerna av
räddningstjänst inte bedrivas isolerade från varandra. För att räddningsinsatserna skall kunna bli så effektiva som möjligt fordras ett samarbete
mellan de olika räddningsorganel1 och att alla tillgängliga resurser kan
utnyttjas. Jag delar kommittens uppfattning att en enhetlig lagstiftning om
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samhällets räddningstjänst skulle underlätta en sådan samordning. Ett
viktigt inslag i en sådan lagstiftning bör vara föreskrifter som gör det
möjligt för ett räddningsorgan att vid en räddningsinsats kunna disponera
andra resurser än de egna. För att särskilt markera den vikt som ligger i ett
brett samarbete mellan de olika räddningsorganen anser jag också att lagen
bör innehålla en bestämmelse om detta. Om de organisatoriska formerna
för kommunernas samverkan återkommer jag i det följande.
Jag förordar alltså att samhällets räddningstjänst regleras i en ny lag som
bör få benämningen räddningstjänstlag. I en sådan enhetlig lag finns det
behov att skilja mellan vad som i dag kallas allmän räddningstjänst och
särskild räddningstjänst. Dessa uttryck är dock - som kommitten anför inte tillräckligt beskrivande. I likhet med kommitten anser jag därför att
man bör knyta an till huvudmannaskapet för räddningstjänsten och i stället
använda termerna kommunal räddningstjänst och statlig räddningstjänst. I
fråga om den kommunala räddningstjänsten har det av tradition varit
vanligt med uttryck som är sammansatta med ordet "brand"'. Som exempel kan nämnas brandförsvar, brandstyrelse, brandkår och brandchef.
Detta kan leda till tanken att kommunens räddningsorgan endast har till
uppgift att ingripa vid bränder. Det är enligt min mening nu dags att
markera att kommunens ansvar är bredare. Av den anledningen förordar
jag i likhet med kommitten att ordet "räddning" ersätter ordet "brand" i
de sammansatta uttryck som förekommer inom den kommunala räddni ngstjänsten.

Prop. 1985/86: 170

2.1.3 Tillämpningsområdet för den nya lagen
Mitt förslag: Lagen skall innehålla bestämmelser om hur samhällets
räddningstjänst skall organiseras och bedrivas. Med räddningstjänst
skall avses räddningsinsatser som skall göras vid olyckshändelser
och överhängande fara för olyckshändelser för att hindra eller begränsa skador på människor eller egendom eller i miljön.
Lagen skall också innehålla bestämmelser om olycks- och skadeförebyggandc åtgärder.
Lagen skall inte omfatta efterforskning av försvunna människor
ahnat än i samband med fjällräddning, tlygräddning och sjöräddning.
Lagen skall inte heller gälla hälso- och sjukvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen ( 1982: 763).

Kommittens förslag överensstämmer med mitt med följande undantag.
Kommittens räddningstjänstbegrepp är vidare. Åtgärder skall även vidtas
för att hindra eller begränsa skador på djur. Åtgärder skall dessutom vidtas
redan då det föreligger fara för en olyckshändelse. Till räddningstjänst
hänförs i förslaget också åtgärder som skall vidtas vid allvarliga störningar
i viktiga samhällsfunktioner eller fara därför så att skador på människor.
djur. egendom eller i miljön hindras eller begränsas. (Betänkandets. 236238. 242-243 och 2 §förslaget till lag om samhällets räddningstjänst).
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Kommitten föreslår att bestämmelser om planerings- och samordningsansvaret för alla slag av sjuktransporter skall tas in i hiilso- och sjukvårdslagcn (1983: 763) och att sjukvårdshuvudmännen skall vara skyldiga att
betala ersättning till de kommuner som utför sjuktransporter i terrängen.
!Betänkandet s. 349- 352).
Remissinstanserna: Många är positiva till förslaget i fråga om räddningstjänstbegreppet. Flera instanser anser emellertid att det är svårt att överblicka vilka följder förslaget kan få bl. a. i ekonomiskt hänseende. När det
gäller sjuktransporter råder enighet om att sjukvårdshuvudmännen fullt ut
skall svara för de vägbundna transporterna. Det ekonomiska ansvaret för
sjuktransporter i terrängen bör enligt Landstingsförbundet ligga på kommunerna. Svenska kommunförbundet anser-tvärtom att detta ansvar bör
åvila landstingskommunerna.
Skälen för mitt förslag: Frågan om hur vid definitionen av begreppet
räddningstjänst skall göras har i praktiken störst betydelse för den kommunala räddningstjänsten. Jag avser därför att redovisa mina ställningstaganden i fråga om räddningstjänstbegreppets innehåll när jag behandlar den
kommunala räddningstjänsten. Jag vill emellertid redan i detta sammanhang ta upp frågan om det i lagen särskilt skall anges att räddningstjänståtgärdcrna också skall avse att hindra eller begränsa skador på djur. Lagen
blir med en sådan utformning tillämplig på vilda djur. Jag anser att det
skulle föra för långt att låta räddningsorganen svara för att det vidtas
åtgärder så att varje skada på vilda djur hindras eller begränsas vid olyckshändelser. Endast om skadorna är av sådan omfattning att man kan tala om
skador i miljön blir det aktuellt att göra räddningsinsatscr. Ett exempel på
sådana omfattande skador är när sjöfåglar är indränkta med olja vid tankfartygsolyckor. Det är då en uppgift för räddningsorgam:n att avliva fåglarna. Tama djur är att hänföra till egendom. Djur bör alltså inte särskilt
anges i lagen.
Av hälso- och sjukvårdslagen (1982: 763) följer att landstingskommunernas ansvar för transportväsendet är begränsat till vägbundna transporter. I
rapporten Sjuktransport med helikopter föreslår kommitten att landstingskommunerna skall ha ansvaret för de flygburna sjuktransporterna. Detta
förslag bereds för närvarande inom socialdepartementet. Frågan om landstingskommunerna skall ha ansvaret för sjuktransporter i terrängen hänger
enligt min mening nära samman med frågan om vilket ansvar de skall ha för
sjuktransporterna i allmänhet. Jag anser att dessa frågor bör lösas samtidigt. Jag är därför inte beredd att lägga fram ett särskilt förslag i fråga om
ansvaret för sjuktransporter i terrängen i samband med räddningsingripanden. Detta ansvar får därför tills vidare ligga kvar på kommunerna.
I denna fråga har jag samrått med chefen för socialdepartementet.

.J:lrop. 1985/86: 170
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2.1.4 Begränsningar i ansvaret för räddningstjänsten

Prop. 1985/86: 170

Mitt förslag: Nuvarande begränsningar i fråga om skyldigheten att
ingripa skall i huvudsak gälla även i fortsiillningen i fråga om kommunal räddningstjänst. Begränsningarna skall gälla även beträffande
statlig räddningstjänst. Det innebär att skyldigheten att ingripa skall
föreligga endast om det med hänsyn till behovet av ett snabbt
ingripande. det hotade intressets vikt. kostnaderna för insatserna
och omständigheterna i övrigt är påkallat all staten eller kommunerna svarar för insatserna.

Kommittens förslag: Räddningstjänsten skall inte vara skyldig att ingripa
i bagatellartade situationer eller i situationer där det är rimligt att enskilda
fysiska eller juridiska personer själva svarar för räddningsåtgärderna (Betänkandets. 245-246).
Remissinstanserna kommenterar förslaget i liten utsträckning. Svenska
kommunförbundet anser att ansvaret bör bedömas även med hänsyn till
behovet av ett snabbt ingripande och kostnaderna för räddningsåtgärderna.
Skälen för mitt förslag: För att inte äventyra effektiviteten hos räddningstjänstorganisationen måste skyldigheten att ingripa begränsas.
Med anledning av att kommittens förslag i denna del - enligt vad som
framkommer i remissb~handlingen - kan ge upphov till missförstånd vill
jag säga följande.
I vissa fall kan enskilda vara skyldiga all hålla egen beredskap för
räddningsåtgärder. Enbart den omständigheten att någon har ålagts en
sådan skyldighet utgör inte någon begränsning i statens eller kommunens
skyldighet att ingripa vid en olyckshändelse. Givetvis skall den enskildes
resurser i första hand tas i anspråk men räcker de inte till. skall samhällets
räddningsorgan träda in.
Som kommitten anför bör skyldigheten att ingripa givetvis inte avse
bagatellartade situationer eller situationer där det är rimligt att den enskilde själv svarar för räddningsåtgärderna. I likhet med vad Svenska kommunförbundet uttalar i sitt remissvar vill jag framhålla att insatsskyldigheten bör bedömas även med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande
och kostnaderna för räddningsåtgärderna.
En närmare redogörelse för innebörden av begränsningarna i skyldigheten att ingripa lämnas i specialmotiveringen.
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2.2 Kommunal räddningstjänst m. m.
2.2.1 Kommunens ansvar för räddningstjänsten
Mitt förslag: Kommunerna skall svara för räddningstjänsten i samma utsträckning som enligt nuvarande ordning. Det innebär att
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. Kommunernas
ansvar skall inte gälla fjällräddningstjänst, tlygräddningstjänst, sjöräddningstjänst eller räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar.

Kommittens förslag innebär att kommunerna får utökade skyldigheter att
ingripa. Utöver de situationer som anges i mitt förslag föreslår kommitten
att ingripanden också skall göras vid fara för olyckshändelser och vid
allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller fara för sådana störningar (Betänkandets. 236-238 och s. 242-243).
Remissinstanserna: Många är positiva till kommittens förslag. Åtskilliga
anser dock att dess konsekvenser - särskilt i ekonomiskt hänseende - är
svåra att överblicka.
Skälen för mitt förslag: Jag behandlar först kommittens förslag att utvidga skyldigheten att ingripa till att även avse fall då det föreligger fara för
olyckor.
Som motiv till detta förslag anför kommitten att vissa straffbestämmelser visar att lagstiftaren har bedömt att förekomsten av fara för vissa
olyckshändelser iir en så allvarlig händelse att samhället bör ingripa för att
förhindra att sådan fara uppstår. Kommitten pekar därvid på bestämmelserna i 13 kap. brottsbalken om allmänfarlig ödeläggelse (3 §),allmänfarlig
vårdslöshet (6 *l och underlåtenhet att avvärja allmänfara (10 §)samt på
bestämmelserna i brandlagen om straff för ovarsamhet med eld och brandfarliga föremål och underlåtenhet att vidta åtgärder trots kännedom om
brand eller överhängande fara för brand (17 och 18 samt 24 s4).
Jag kan inte dela kommittens uppfattning på denna punkt. Att det finns
straffbestämmelser som uttrycker att samhället ogillar vissa för människor
och egendom farliga handlingar kan inte leda till slutsatsen att samhället
bör ta på sig ett allmänt ansvar för räddningsinsatser vid fara för olyckshändelser av olika slag. En sådan skyldighet måste grunda sig på andra
överväganden.
Kommitten anför vidare ekonomiska skäl för att ansvaret för ingripanden skall föreligga redan vid fara för olyckhändelser. Ett utökat ansvar
skulle enligt kommitten sannolikt minska den tvekan som ibland förekommer om kommunens räddningsorgan skall ingripa eller inte. Insatserna
skulle i en del fall påbörjas på ett tidigare stadium, vilket skulle reducera
skadorna och hålla nere kostnaderna för räddningsarbetet. Enligt kommitten väger dessa fördelar mer än väl upp de mycket begränsade kostnaderna
för det utökade antalet insatser som kan bli följden på en del håll.

**
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Jag håller med kommitten att det är viktigt att ingripanden görs på ett så
tidigt stadium som möjligt för att förhindra olyckshändelser. Så torde
också ske i de fall man kan förutse att en händelse kan komma att utvecklas till en för människor eller egendom farlig situation. Ett allmänt ansvar
för att räddningsingripanden kommer till stånd i alla de fall då det föreligger fara för olyckshändelser skulle emellertid enligt min mening föra för
långt. I likhet med vad en del kommuner anför i sina remissvar finner jag
att följderna blir svåra att överblicka. De farhågor som kommer fram i
remissbehandlingen om att det utvidgade ansvaret skulle komma att medföra ökade kommunala kostnader inte bara för ett större antal insatser utan
också för planering, organisation och information är enligt min mening
berättigade. Reglerna om ersättning av statsmedcl till kommunerna för
vissa räddningstjänståtgärder innebär också att även staten skulle komma
att få bära ökade kostnader. Det kan enligt min mening inte uteslutas att ett
utvidgat ansvar att ingripa kommer att leda till en anhopning av larm och
framställningar om hjälp hos räddningsorganen. Om de inte tillförs ytterligare resurser, skulle detta begränsa deras möjligheter att ingripa i de akuta
fallen. Detta rimmar illa med vad som är avsikten med reformen av
samhällets räddningstjänst, nämligen att den skall bli effektivare utan att
medföra ökade kostnader för samhället.
Uttrycket "fara för olyckshändelse" är enligt min mening alltför vagt.
Som Stockholms kommun påpekar gäller detta särskilt i förhållande till
den föreslagna bestämmelsen om att ansvaret inte gäller vid sådana tillfällen då den enskilde själv kan ingripa tillräckligt snabbt för att hindra eller
begränsa skada.
Det skulle också i vissa fall bli svårt att skilja åtgärder som är att hänföra
till räddningstjänst från olycksförebyggande åtgärder om ansvaret för ingripanden utvidgas till fara för olyckshändelser.
På grund av vad jag nu har anfört finner jag att ansvaret för att ingripanden kommer till stånd inte bör utv~dgas till att avse fara för olyckshändelser.
Jag övergår nu till att behandla kommittens förslag att kommunens
ansvar även skall avse allvarliga störningar i viktiga samhiillsfunktioner
eller fara därför.
Som kommitten påpekar föreslog räddningstjänstutredningen i betänkandet (SOU 1971: 50) Räddningstjänst att kommunerna skulle vara skyldiga att ingripa när viktiga samhällsfunktioner äventyras. Vid tillkomsten
av brandlagen fann emellertid departementschefcn (prop. 1973: 185) att det
varken var nödvändigt eller lämpligt att föreskriva skyldighet för räddningsorganen att avvärja eller begränsa störningar i samhällsfunktionerna.
Departementschefen konstaterade därvid att remissinstanserna visserligen
inte hade haft något att erinra mot förslaget men att de. liksom utredningen, inte hade gått närmare in på innebörden av eller motiven för förslaget.
Det kunde, enligt departementschefen, naturligtvis inträffa att en olyckshändelse medförde risker för sådana störningar i viktiga samhällsfunktioner som det lämpligen borde åligga räddningsorganen att avvärja eller
begränsa. Uttrycket viktiga samhällsfunktioner var emellertid enligt departementschefens mening både vidsträckt och obestämt. Departementsche-
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fen anförde vidare att. när ett ingripande av räddningsorgane~ påkallades
av en händelse som kunde medföra att viktiga samhällsfunktioner stördes.
ett ingripande regelmässigt torde ha varit påkallat redan med hänsyn till
räddningsorganens uppgift att vid olyckshändelser avvärja eller begränsa
skador på människor och egendom.
Liksom räddningstjänstutredningen på sin tid går kommitten inte närma'
re in på förslagets innebörd.
Det finns många viktiga samhällsfunktioner. Det kan enligt min mening
knappast vara lämpligt att de kommunala räddningsorganen skall ha ansvaret för ingripanden i alla fall då någon sådan funktion blir störd och skador
eller risk för skador kan uppkomma. Vid avbrott av el-. vatten-. eller
värmcdistributionen - för att nu nämna de exempel på samhällsfunktioner
som kommitten anger - måste rimligen de som svarar för nyttigheterna se
till att avbrottet upphör. En annan sak är att ett sådant avbrott kan
medföra att det uppstår en situation som motiverar ett räddningstjänstingripande. Som departementschefen var inne på vid brandlagens tillkomst
grundar sig ett sådant ingripande på räddningsorganens skyldighet att
avvärja eller begränsa skada på människor eller egendom eller i miljön.
Jag vill också ta upp en annan aspekt. Som kommittens förslag är
utformat skulle kommunen vara ansvarig för att ett ingripande sker. oavsett på vilket sätt störningen har uppstått. Som Göteborgs kommun påpekar innebär det att kommunerna skulle ingripa vid vissa konflikter på
arbetsmarknaden. Något sådant bör givetvis inte komma i fråga.
På grund av vad jag nu har anfört anser jag att kommunernas ansvar inte
heller bör utvidgas till att avse allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller fara därför.
Jag är alltså inte beredd att föreslå att kommunernas ansvar för att
räddningsåtgärdcr vidtas skall bli mer omfattande än vad som gäller enligt
nuvarande ordning.
En utförligare redogörelse av vad som avses med olycks~ändelser och
överhängande, fara för olyckshändelser famnas i specialmotiveringen. Detsamma gäller innebörden av kommunernas ansvar för räddningstjänstcn.
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2.2.2 Förebyggande åtgärder
Mitt förslag: Varje kommun skall liksom hittills svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så att bränder och skador till följd av
bränder förebyggs. Kommunen skall också främja annan olycksoch skadeförebyggande verksamhet i kommunen.

Kommittens förslag: Kommunen skall svara för förebyggande ätgän.ler
mot brand i kommunen. Om det i samband med räddningstJänst eller
verksamhet till förebyggande av brand upptäcks förhållanden som kan leda
till annan olyckshändelse än brand skall förhållandet påtalas hos ansvariga
myndigheter !Betänkandet s. 436-454).
Remissinstanscma: Förslaget möter inga erinringar.
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Skälen för mitt förslag: För närvarande har kommunerna enligt 2 §
brandlagen ansvaret för förebyggande åtgärder mot brand. Detta tar sig
främst uttryck i brandsyneverksamheten och sotningsverksamheten. Enligt min mening finns det ingen anledning att ändra på denna ordning. Vad
man kan diskutera är om kommunerna också skall få ansvaret för förebyggande åtgärder mot andra olyckshändelser än bränder.
Det finns många verksamheter där det finns risker för att det skall
inträffa andra olyckshändelser än bränder. Är riskerna betydande eller
skulle verkningarna av en olyckshändelse bli stora har samhället i allmänhet reglerat verksamheten genom särskild lagstiftning. I sådan lagstiftning
finns ofta regler om skyldigheter för den som svarar för verksamheten att
vidta åtgärder av olika slag så att olyckshändelser förebyggs. Lagstiftningen innehåller också bestämmelser om vilka myndigheter som skall se till
att föreskrifterna följs. I likhet med kommitten finner jag att kraven på de
åtgärder som behövs för att förebygga sådana olyckshändelser bör ställas
med stöd av speciallagstiftningen inom det ifrågavarande området.
Iakttagelser av brister och missförhållanden som kan leda till andra
olyckshändelser än bränder bör givetvis vidarebefordras till ansvariga
myndigheter. Som kommitten anför kan en föreskrift härom göra den
personal som ansvarar för den förebyggande verksamheten mot brand mer
uppmärksam på de brister som förekommer. Enligt min mening bör kommunen emellertid ha ett större och mer aktivt ansvar. Jag förordar därför
att kommunen skall främja annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet i kommunen.
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2.2.3 Brandsyneverksamheten
Mitt förslag: Brandsyneverksamheten skall bedrivas på samma sätt
som hittills. Kommunerna skall få rätt att föreskriva att avgift skall
erläggas för brandsynen.

Kommittens förslag överensstämmer med mitt. Det innehåller dock ingen föreskrift om brandsyneavgift (Betänkandet s. 442-444).
Remissi,!lstanscrna har inga erinringar mot förslaget.
Skälen för mitt förslag: I likhet med kommitten anser jag att brandsyneverksamheten inte bör förändras. I det följande kommer jag att föreslå att
räddningsnämnden i egenskap av tillsynsmyndighet skall få befogenhet att
meddela vitesförelägganden och att det skall införas ett system med typgodkännande för lös inredning. Dessa förslag är ägnade att göra brandsynevcrksamheten effektivare.
Brandsyneverksamheten tillgodoser inte bara samhällets krav på brandskydd utan tjänar även den enskildes intressen. Jag anser därför att det är
naturligt att kommunerna - i likhet med vad som gäller i fråga om sotning
- får ta ut avgifter för brandsynen.
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2.2.4 Sotningsverksamhctcn
'

Mitt förslag: Sotningsverksamheten skall organiseras och bedrivas
på samma sätt som tidigare. Det innebär att kommunerna skall svara
för att·sotning utförs regelbundet. Vid sotningen skall eldstäder och
andra fasta förbränningsanordningar. som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas. och därtill hörande rökkanaler samt imkanaler göras rena. Vid sotningen skall också det som rengörs samt
skorstenar och tak med därtill hörande byggnadsdelar kontrolleras
ur brandskyddssynpunkt. Kontroll av brandskyddet kan också utföras vid andra tillfällen. Sotningen skall utföras av skorstcnsfejarmästarc eller av skorstensfejare som biträder skorstensfejarmästaren. I fråga om speciella anläggningar och enstaka avlägset belägna bostadshus för kommunen medge att någon annan utför sotningen och kontrollen.
Bestämmelser om obligatorisk sotning tas in i räddningstjänstlagen.

Kommitt~ns förslag: Kommitten föreslår att bestämmelserna om sotning
tas in i en särskild lag, lag om sotningsverksamhcten. i vilken samhällets
sotningsverksamhet anges ha till syfte att hindra uppkomst och spridning
av brand och att främja en god energihushållning. Kommitten föreslår
vidare att räddningsnämndcn skall fastställa sotningsfristerna inom en i
lagen angiven tidsram på två år. I övrigt överensstämmer kommittens
förslag i huvudsak med mitt förslag (Betänkandet s. 449-451 och 1-9
förslaget till lag om sotningsvcrksamheten).
Remissinstanserna: De flesta tillstyrker eller lämnar utan erinran förslaget att sotningsväscndct regleras i en särskild lag. Från många håll uttalas
kritik mot skorstensfejarmästarnas monopolställning. I fnl.ga om ·sotningsfristerna råder delade meningar. En mening. som många omfattar. är att
det sotas för ofta och att förslaget om maximala sotningsfrister om två år
går för långt. En annan uppfattning. som företräds av Svenska Skorstensfcjarcmästarnas Riksförbund. är att det av säkcrhetsskäl är olämpligt att
li'tta räddningsnämndcn bestämma sotningsfristerna. Olika uppfattningar
kommer även fram i fråga om de obligatoriska arbetsuppgifterna för sotningsväscndet. Svenska Skorstensfejarcmästarnas Riksförbund och statens planverk hävdar att rengöring och kontroll av anläggningar som eldas
uteslutande med gas bör ingå i dessa arbetsuppgifter. Svenska Gasföreningen har en rakt motsatt uppfattning och biträder kommittens förslag.
Skälen för mitt förslag: Kommitten anför att sotningsväsendet. trots att
det spelar en betydelsefull roll i det brandförebyggande arbetet. inte bör
regleras i räddningstjänstlagstiftningen eftersom det finns en allmän strävan att förändra verksamheten i riktning mot ett ökat energisparande.
Kommitten föreslår emellertid inga föreskrifter om energisparande som är
bindande för kommunerna eller de enskilda.
Personalen inom sotningsväscndet har viktiga uppgifter pi't energihushållningsområdet. Denna syn har kommit till uttryck i riksdagens beslut
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(prop. 1984/85:5. BoU 6. rskr. 82) om utvecklad kommunal energiplanering m. m. Genom beslutet anslog riksdagen medel till kompletteringsutbildning inom energihushällningsområdet för personal inom sotningsväsendet. Det råder dock allmän enighet om att dessa uppgifter inte skall
vara obligatoriska och nt1gon reglering i lag av dem behövs därför inte. De
bestämmelser om sotnings verksamheten som kräver lagstiftning är de som
rör de obligatoriska uppgifterna att rengöra och kontrollera vissa eldstäder
m. m. Dessa uppgifter har till syfte att förebygga brand. Jag anser därför att
föreskrifterna om dessa bör tas in bland övriga föreskrifter om förebyggande av brand i räddningstjänstlagen.
För närvarande är sotningen en kommunal angelägenhet. Kommunerna
får själva bestämma om de skall bedriva verksamheten i egen regi eller i
entreprenadform. Endast en skorstensfejarmästare eller en skorstensfejare
som är anställd för att biträda honom har rätt att utföra den sotning och
kontroll som är obligatorisk.
I remissbchandlingen krävs från en del håll att sotningsväsendets driftsformer reformeras på ett genomgripande sätt. Jag finner emellertid att det
inte föreligger skäl att nu aktualisera denna fråga. Jag biträder därför
kommittens förslag att sotningsväsendet organiseras och bedrivs på samma sätt som tidigare.
Varje kommun bestämmer för närvarande sotningsfristernas längd i
brandordningen. Brandordningen skall emellertid. för att bli gällande. fastställas av länsstyrelsen. Vid fastställelseprövningen följer länsstyrelserna i
allmänhet de rekommendationer i fråga om sotningsfrister som statens
brandnämnd meddelar. På detta sätt uppnås en likformighet när det gäller
sotningsfristernas längd. Jag vill stryka under att den obligatoriska sotningen inte görs i något annat syfte än att vara brandförebyggande. Ansvaret
för den förebyggande verksamheten mot brand bör - som jag förut har
anfört - ligga på kommunerna. Att göra något undantag för sotningen
anser jag inte vara motiverat. Härav följer att det får ankomma på kommunerna att bestämma om sotningsfristerna inom de ramar som räddnings verket kan komma att föreskriva.
Det finns dock anledning att påpeka att fristerna skall bestämmas enbart
med hänsyn till vad som krävs från brandskyddssynpunkt. Det får bli en
uppgift för statens räddningsverk att noga följa hur kommunerna bestämmer sotningsfristerna och bistå kommunerna med allmänna råd. Jag kommer att föreslå regeringen att uppdra åt räddnings verket att göra en utvärdering av sotningsverksamheten sedan erfarenheter av räddningstjänstlagen har vunnits.
Jag anser således att det inte - som kommitten föreslår - behövs någon
bestämmelse om maximifrist i lagen.
Som jag redan har anfört förordar jag ingen utvidgning av de objekt som
skall sotas och kontrolleras. Det innebär följaktligen att jag går emot det
från vissa remissinstanser framförda förslaget att gaseldade anläggningar
skall sotas. Den frågan bör dock bevakas av räddnings verket och belysas i
den utvärdering som jag nyss berörde.
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2.2.5 Räddningsnämnd
Mitt förslag: I va1je kommun skall det finnas en räddningsnämnd.
Nämnden skall genomföra den verksamhet som kommunen enligt
den föreslagna lagen har ansvaret för. i den mån verksamheten inte
ankommer på räddningskåren. Nämnden fär i egenskap av tillsynsmyndighet befogenhet att meddela förelägganden och förbud och att
' förena dessa med vite.

Kommittens förslag överensstämmer i huvudsak med mitt förslag (8 och
9 ~* förslaget till lag om samhällets räddningstjänst, 5 förslaget till lag
om sotningsverksamhetcn och betänkandets. 443. 450 och 522).
Remissinstanserna: De flesta är positiva till förslaget. Några är tveksamma till förslaget om att lägga befogenheten att meddela förelägganden
och förbud på räddningsnämnden. Dessa instanser hävdar att brandskyddsfrågor inte är politiska frägor.
Skälen för mitt förslag: Kommittens förslag motsvarar till en del bestiimmelsen om brandstyrelse i 3 ~ brandlagen. Enligt brandlagen är brandstyrelsens uppgifter tämligen begränsade. Brandstyrelsen handhar förvaltningen av brandförsvarets angelägenheter (3
Häri ingår att utse brandchef. vice brandchef och skorstensfejarmiistare. Brandstyrelsen får också
ta ut tjänstepliktiga för tjänstgöring i brandvärnet ( 10 ~)och besluta om att
siitta upp brandförsvarsanordningar på annans egendom ( 16 §).Brandstyrelsen har inte rätt att utfärda förelägganden och förbud. Sådan myndighetsutövning tillkommer i stället brandchefen. s~orstensfejarmästaren eller - i
vitesfallen - länsstyrelsen.
En allmän strävan när det gäller kommunal verksamhet är att öka de
förtroendevaldas inflytande. Jag anser att detta även bör giilla i fråga om
den kommunala räddningstjänsten och kan inte dela de farhågor som
kommer fram i remissbehandlingen över att de lokala politikerna får ett
ökat ansvar för förebyggande åtgärder.
Jag bitriider alltsft kommittens förslag om utökade befogenheter för den
kommunala nämnd som skall genomföra kommunens uppgifter enligt den
föreslagna lagen. Liksom i annan kommunal förvaltning bör det vara
möjligt för nämnden att delegera vissa myndighetsuppgifter. Detta bör
dock inte gälla frågor om viten eller frågor om vidtagande av fögärder på
bekostnad av någon som har varit försumlig eller andra frågor av större
vikt.
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2.2.6 Räddningskår

Prop. 1985/86: 170

Mitt förslag: I varje kommun skall det finnas en räddningskår. Räddningskåren skall göra de räddningsinsatser som kommunen skall ha
ansvaret för. Räddningskåren skall bestå av en räddningschef och en
eller flera räddningsstyrkor. I räddningskåren kan det också ingå
räddningsvärn. Personalen i en räddningsstyrka skall vara anställd.
Personalen i räddnings värnet skall inte vara anställd utan tjänstgöra
på grund av tjänsteplikt.

Kommittens förslag överensstämmer i huvudsak med mitt förslag men
innehåller inget om räddningskårens uppgifter ( 11 § förslaget till lag om
samhällets räddningstjänst).
Remissinstanserna lämnar i allt väsentligt förslaget utan erinran. Från
något håll framförs kritik mot kommittens sätt att använda begreppen
räddningsstyrka och räddningskår.
Skälen för mitt förslag: Kommittens förslag överensstämmer med bestämmelserna i 4 § brandlagen men kommitten har kastat om begreppen
styrka och kår. Dessa begrepp har därmed anpassats till hur de faktiskt har
kommit att användas. Det är även enligt min mening nödvändigt att en
ändring görs så att begreppet kår får den vidare betydelsen. Räddningskåren skall göra räddningsinsatser. dvs. svara för den operativa verksamheten inom räddningstjänsten i kommunen. Detta bör komma till uttryck i
lagen. I övrigt finner jag inte någon anledning att frångå kommittens
förslag.
2.2.7 Överlåtelse av räddningskårens uppgifter
Mitt förslag: Kommunen får komma överens med en annan kommun

om att ha en gemensam räddningskår. Kommunen får ocks<°1 träffa
avtal med en annan kommun om att de uppgifter i kommunen, som
ankommer på räddningskåren. skall helt eller delvis ombesörjas av
den andra kommunens räddningskår. Kommunen får också överlåta
på någon annan att göra räddningsinsatser som kräver särskild kompetens. Har det vid en anläggning inom kommunen organiserats en
särskild enhet för räddningsinsatser vid anläggningen. får kommunen träffa avtal med anläggningens ägare eller innehavare om att
enheten. skall ingå som räddningsstyrka i räddningskåren.
Kommittens förslag: En kommun får träffa avtal om att annan kommun
eller annat organ skall sköta räddningstjänsten i kommunen eller medverka
i räddningstjänsten i kommunen. Skötseln av kommunens räddningstjänst i
.dess helhet får dock överlåtas c:ndast åt en annan kommun ( 13 § förslaget
till lag om samhällets räddningstjänst).
Remissinstanserna: Några remissinstanser som företräder näringslivet
anser att skötseln av hela räddningstjänsten skall kunna överlåtas till
enskilda företag. Från arbetstagarhåll hävdas en motsatt ståndpunkt.
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Skälen för mitt förslag: En vtil fungerande organisation för räddningstjänsten är viktig för människors säkerhet till liv och egendom. Det är
samhällets uppgift att svara för att det alltid finns en sådan organisation.
Detta innebär enligt min mening att samhället måste ta det direkta ansvaret
för såväl planering som genomförande av räddningstjänstcn. Därtill kommer att riksdagen har beslutat (prop. 1981/82: 102 bil. 2. FöU 18. rskr. 374)
att kommunerna skall ta över ledningen av civilförsvarsverksamheten på
lokal nivå i krig och det planläggningsansvar i fred som hänger samman
med detta. För att genomföra beslutet har riksdagen beslutat lagen
(1984: 1026) om ändring i civilförsvarslagcn ( 1960: 74) och lagen
(1984: 1027) om ändring i lagen om kommunal beredskap (1964: 63) (prop.
1984/85: 49, FöU 5. rskr. 93). Lagändringarna träder i kraft den I januari
1987. Den nya kommunala uppgift.en innebär att civilförsvarsverksamheten kommer att integreras med räddningstjänsten.
Jag anser alltså att samhället måste ha det direkta inflytandet över
skötseln av räddningstjänsten.
Som jag närmare kommer att beröra i det följande bör kommunerna vara
skyldiga att samverka med varandra om räddningstjänsten. Det kan vid ett
~ådant samarbete visa sig vara lämpligt att en kommun övertar vissa
uppgifter inom räddningstjänstcn från en annan kommun. I något fall kan
det t. o. m. vara fördelaktigt att skötseln av hela räddningstjänsten överlämnas till den andra kommunen. Det bör därför vara möjligt för en
kommun att komma överens med en annan kommun om att ha en gemensam räddningskår eller att träffa avtal med en annan kommun om att den
andra kommunens räddningskår skall helt eller delvis ombesörja de uppgifter som ankommer på räddningskårcn.
I vissa kommuner finns det vid industrier och andra anläggningar särskilda enheter för räddningsinsatser. Dessa enheter kan vara av sådan storlek
och kvalitet att de mycket väl också kan användas i den kommunala
räddningstjänsten. Särskilt för mindre kommuner med små resurser kan
det vara fördelaktigt att en sådan enhet knyts till den kommunala räddningstjänsten. Det bör därför öppnas en möjlighet för kommunerna att
träffa avtal med ägaren eller innehavaren av en sådan anläggning om att
enheten skall ingå som räddningsstyrka i räddningskåren. Genom räddningschefcn garanteras ett kommunalt inflytande över verksamheten.
Det bör också vara möjligt för kommunen att överlåta på andra myndigheter eller enskilda - att göra räddningsinsatser som kräver särskild kompetens. Det jag främst tänker på är bekämpning av olja eller
andra skadliga ämnen när det framstår som lämpligt att utnyttja den speciella kompetens som kan finnas hos t. ex. saneringsföretag. Även andra
liknande speciella uppgifter är tänkbara. Lagen tillåter dock inte att en
kommun uppdrar åt ett privat företag att fullgöra räddningskårens alla
uppgifter. Det blir således endast begriinsade delar av räddningskårens
verksamhet som kan överlåtas.
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2.2.8 Kommunal samverkan
Mitt förslag: Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja
varandras resurser för räddningstjänsten och den förebyggande
verksamheten.

Kommittens förslag: Kommunerna skall samverka med varandra om
räddningstjänsten inom lämpliga räddningsregioner. Regeringen får fastställa gränser för räddningsregioncr. <Betänkandet s. 257-261 ).
Remissinstanserna: De flesta som yttrar sig i frågan stöder kommittens
förslag. Några är kritiska till att regeringen skall ges möjlighet att fastställ.a
räddnings regioner.
Skälen för mitt förslag: Jag har tidigare förordat att kommunen skall vara
huvudman för räddningstjänsten inom kommunen. För att minska olikheterna inom räddningstjänsten och för att höja dess effektivitet fordras det
enligt min mening att kommunerna samverkar.
Jag vill i detta sammanhang hänvisa till regeringens skrivelse 1982/83: 22
om huvudmannaskapet för räddningstjänsten, m. m. I skrivelsen anför
föredragande statsrådet bl. a. att han i fråga om regionindelningen för räddningstjänsten i fred kan ansluta sig till uppfattningen att en ökad samverkan mellan kommunerna bör s_ke inom lämpliga regioner som bör bildas på
frivillig väg.
Som jag tidigare har nämnt har riksdagen bl. a. beslutat lagen
(1984: 1026) om ändring i civilförsvarslagen ( 1960: 74) för att genomföra
beslutet om att kommunerna skall ta över ledningen av civilförsvarsverksamheten på lokal nivå i krig och det planläggningsansvar som hänger
samman med detta. Till grund för lagstiftningsärcndct låg betänkandet (Fö
1983: 10) Kommunerna och civilförsvaret - ledning och planläggning på
lokal nivå. När det gäller ledningen av civilförsvarsverksamhet som rör
flera kommuner föreslogs i betänkandet att kommunerna för samordning
av verksamheten skulle bilda särskilda civilförsvarsregioner. I propositionen förordades en annan lösning. Föredraganden hänvisade till att regeringen ·i den nämnda skrivelsen hade betonat vikten av frivillighet i fråga
om regionindelningen för räddningstjänsten och fann att man inte borde
lägga något annat betraktelsesätt på indelningen i civilförsvarsregioner.
Föredraganden ansåg därför att det räckte att det i 6 civilförsvarslagen
togs in en föreskrift om att kommunerna skall ta till vara möjligheterna till
samverkan mellan sig. Riksdagen beslutade i överenstämmelse härmed.
Även när det gäller utformningen av kommunernas samverkan om räddningstjänsten vill jag betona vikten av frivillighet. Innehållet i samarbetet
och formerna för detta bör bestämmas av kommunerna själva utan inblandnirig från statens sida. Enligt min mening räcker det att det i den
föreslagna lagen tas in en föreskrift om att kommunerna skall samarbeta
med varandra. En sådan föreskrift bör inte bara gälla resurserna inom
räddningstjänsten. Ett samarbete kommunerna emellan är även viktigt när
det gäller åtgärder som förebygger bränder och skador till följd av bränder.
I detta sammanhang vill jag nämna att jag har erfarit att Svenska kom-
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munförbundets arbete med att åstadkomma en rikstäckande s. k. regionindelning för kommunal samverkan inom räddningstjänsten nu har kommit
så långt att det endast återstår formella beslut i några kommuner i Stockholms län. Jag anser det vara värdefullt att arbetet med bildandet av
räddningsregioner nu är i det närmaste avslutat och förutsätter att detta
kommer att gagna det kommunala samarbetet inom räddningstjänsten.
Samtidigt vill jag understryka att det är angeläget att kommunerna tar till
vara de möjligheter som föreligger att utveckla samarbetet inom regionerna för att få till stånd en mera rationell och effektiv verksamhet.

Prop. 1985/86: 170

2.2.9 Plan för räddningstjänsten

Mitt förslag: För varje kommun skall det finnas en räddningstjänstplan.
Planen skall innehålla uppgifter om
I. 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 räddningskåren.
I förekommande fall skall planen också innehålla uppgifter om
1. anläggningar där verksamheten innebär fara för att en olyckshändelse skall medföra allvarliga skador på människor eller i miljön
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.
Kommittens förslag: För varje kommun skall finnas en räddningstjänstordning med föreskrifter om räddningskårens organisation. den beredskap
för räddningstjänst som skall finnas. det för beredskapen lägsta antal
rädclningsbefäl och övrig räddningspersonal som skall finnas samt kommunens ansvar för räddningstjänst i vattenområde i hamnar inom kommunen.
- Av räddningstjänstordningen skall vidare framgå till vilken räddningsregion kommunen hör, avtal med annan kommun om gemensam räddningschef eller om gemensam befälsberedskap samt i vilken utsträckning och
inom vilka områden räddningstjänsten i kommunen skall skötas enligt
avtal. ( 15 §förslaget till lag om samhällets räddningstjänst).
Remissinstanserna: Få yttrar sig över kommittens förslag i denna del.
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Några anser att räddningstjänstordningcn bör innehålla ytterligare bestämmelser om kommunens räddningstjänst.
Skälen för mitt förslag: Enligt brandstadgan ( 1962: 91 l skall för varje
kommun finnas en brandordning. Den ·skall innehålla de bestämmelser som
behövs för ordnande av hrandförsvaret i kommunen (I §). Med uttrycket
brandförsvaret i kommunen avses såväl kommunens eget brandförsvar
som brandförsvarsåtgärder som ankommer på enskilda eller på staten eller
kommunen i egenskap av fastighetsägare.
I brandstadgan finns detaljerade bestämmelser om vad som skall tas in i
brandordningen rörande den kommunala räddningstjänstens organisation.
Enligt dessa skall det i brandordningen finnas
I. bestiimmelscr om den kommunala brandstyrkans organisation och om
det lägsta antal övningar som skall hållas med brandstyrkan (4 § I stl
2. uppgifter om kommunen har brandchef eller vice brandchef gemensamt med en annan kommun (4 § 2 st),
3. uppgift - i förekommande fall - om i vilken utsträckning och inom
vilka områden räddningstjänsten i kommunen enligt avtal eller beslut
skall ombesörjas av annan än brandkåren i kommunen (4 3 st),
4. uppgift om det vattenområde i hamn inom vilket kommunen svarar för
åtgärder för att avvärja. eller begränsa skada till följd av utflöde av olja
eller annat som är skadligt <4 a §).
5. uppgift om tid för första utryckning <5
6. bestämmelser om det lägst:i antal brandbefäl och brandmän som erfordras för att första utryckning skall kunna ske inom denna tid <5 §).
7. bestämmelser om den kompetens som fordras för kommunens brandbefäl (7 § 3 mom.).
8. bestämmelser om alarmering samt om de övriga anordningar som
behövs för brandförsvaret i kommunen ( 11 3 stl.
9. bestämmelse om sotningsfrister ( 15 § 2 stl.
10. bestämmelse om sotningsdistrikt <16 § I st).
11. bestämmelser om skorstcnsfejarmästares åligganden ( 19 § ).
Utöver dessa bestämmelser kan. en brandordning innehålla föreskrifter
om enskildas skyldigheter. t. ex. skyldighet att hålla brand- och livräddningsredskap eller skyldighet för den som vill göra upp eld på plats där
elden lätt kan sprida sig att anmäla detta till brandchefen.
En brandordning kan enligt brandstadgan således innehå_lla såväl bestämmelser om kommunens egen räddningstjänstorganisation som föreskrifter om enskildas förpliktelser.
Liksom kommitten anser jag att kommunerna bör ha frihet att själva
utforma sin organisation för räddningstjänsten. För att underlätta den
regionala och centrala tillsynen över räddningstjänsten bör kommunerna
dock - i likhet med vad som nu gäller - åläggas att redovisa hur de avser
att organisera räddningstjänstcn och vilka resurser de skall ha. Kommitten
föreslår att kommunerna för detta ändamål skall upprätta s. k. räddningstjänstordningar. Jag anser att det är missvisande att beteckna denna redovisning som en räddningstjänstordning. Detta uttryck för närmast tanken
till föreskrifter som grundar sig på den kommunala förordningsmakten.
Uppenbarligen har begreppet brandordning tjänat som förebild för kom-

Prop. 1985/86: 170
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mitten. Som framgår av min redogörelse i det föregående kan en brandordning till en del innehålla föreskrifter som är bindande för enskilda.
Sådana föreskrifter är det emellertid inte fråga om i detta sammanhang. Jag
förordar därför att redovisningen i stället benämns räddningstjänstplan.
Vissa krav bör ställas på innehållet i redovisningen. Kommittens för~lag
i detta avseende motsvarar bestämmelserna i brandstadgan om vad en
brandordning skall innehålla i fråga om organisation och resurser för
räddningstjänsten. Bestämmelserna om lägsta antal övningar, kompetenskrav för befäl och alarmeringscentraler etc. saknar emellertid motsvarigheter i kommittens förslag. I remissbehandligcn kräver man från några håll
att lagen skall innehålla än mer detaljerade och preciserade uppgifter. Jag
har i viss mån tillgodosett dessa krav.

Prop. 1985/86: 170

2.2.10 Ersättning till kommun för medverkan i räddningstjänst

Mitt förslag: En kommun som har medverkat i en annan kommuns
räddningstjänst. skall ha rätt till skälig ersättning av den andra
kommunen. En kommun som har medverkat i statlig räddningstjänst
skall ha rätt till skälig ersättning av staten.
Vid räddningstjänst med anledning av utflöde i vatten av olja eller
andra skadliga ämnen har kommunen rätt till ersättning av staten för
den del av räddningsljänstkostnaderna som överstiger ett av regeringen fastställt belopp. om utflödet har inträffat utanför Sveriges
sjöterritorium eller inom sjöterritoriet med undantag för hamnar
samt andra insjöar. vattendrag och kanaler än Vänern, Vättern.
Mälaren. Göta älv. Trollhätte kanal eller Södertälje kanal. Kommunen skall även ha rätt till ersättning för sancringskostnader i
sådana fall. Bestämmelser härom tas dock inte in i räddningstjänstlagen utan meddelas av regeringen.
Om en räddningsinsats i ett annat fall har medfört betydande
kostnader, skall kommunen ha rätt till ersättning av staten för den
del av kostnaden som överstiger en självrisk. Sjiilvrisken skall beräknas enligt grunder som regeringen bestämmer.
Kommittens förslag överensstämmer med mitt förslag med följande undantag. I kommittens förslag saknas en rätt för kommunen att få ersättning
av staten för medverkan i statlig räddningstjänst. Enligt förslaget skall
föreskrifter om kommunens rätt att få ersättning av staten för kostnader
för sanering i anledning av sådana utflöden av olja eller andra skadliga
ämnen som nämns i mitt förslag tas in i lagen. Vidare föreslår kommitten
att kommunen även skall ha rätt till ersättning för kostnad för räddningstjänst till följd av fara för olyckshändelse av betydande omfattning eller
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller fara därför.
Remissinstanserna lämnar förslaget i huvudsak utan erinran.
Skälen för mitt förslag: I det följande kommer jag att föreslå att statliga
och kommunala myndigheter skall vara skyldiga att medverka i en räddningsinsats på anmodan av räddningsledaren.
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En kommun som på begäran deltar i en annan kommuns räddningstjänst
har enligt 8 ~ brandlagen rätt till ersättning av den andra kommunen.
Denna riitt bör gälla även i fortsättningen.
Om en kommunal myndighet på anmodan av en räddningsledare deltar i
statlig riiddningstjänst. bör kommunen enligt min mening vara berättigad
till ersättning av staten. Jag anser däremot att staten inte bör ställa några
anspråk på ersättning, om en statlig myndighet på motsvarande sätt deltar i
kommunal räddningstjänst.
Kommunerna har enligt 21 § första stycket 3 brandlagen rätt till ersättning av ståten för kostnader för räddningstjänst vid andra nödlägen än
sådana oljeutflöden som nämns i mitt förslag. Ersättningen lämnas enligt
4 *andra stycket förordningen ( 1983: 1002) om ersättning för deltagande i
riiddningstjänst m. m. för den del av kostnaden som överstiger ett belopp
som motsvarar två öre per skattekrona. beräknat på det sammanlagda
skatteunderlaget som står till kommunens förfogande året före det år då
kostnaden har uppkommit. Detta sätt att beräkna ersättningen överensstämmer med de riktlinjer riksdagen har fastställt (prop. 1980/81: 116. CU
38. rskr. 376).
Enligt min uppfattning bör kommunerna även i fortsättningen ha rätt till
ersättning av staten för räddningstjänstkostnader i enlighet med dessa
principer.
Staten skall. som jag kommer att föreslå i det följande, ha ansvaret för
bekämpningen av olja eller andra skadliga ämnen i havet. kustvattnen.
Vänern, Vättern och Mälaren. När oljan eller de skadliga ämnena har flutit
i land ankommer det på kommunen att vidta de akuta åtgärder som behövs. Kommunen bör - i likhet med vad som nu gäller enligt 21 §första
stycket I brandlagen - vara berättigad till ersättning av staten i sådana
fall. Som kommitten anför bör rätten till ersättning inte bara gälla kostnader för räddningstjänst i anledning av utflöde av olja utan också kostnader
för räddningstjänst i anledning av utflöde av andra skadliga ämnen. Det jag
nu har sagt bör även gälla i fråga om kostnader för räddningstjänst i
anledning av utflöden i Göta älv. Trollhätte kanal och Södertälje kanal.
Efter en räddningsinsats återstår ofta ett mer eller mindre omfattande
saneringsarbete. Kommunerna bör, som kommitten föreslår. även i fortsättningen vara berättigade till ersättning av staten för kostnaderna för
detta arbete. Saneringsåtgärder faller emellertid utanför begreppet räddningstjänst. Ansvaret för saneringsåtgärder regleras därför inte i räddningstjänstlagen. Av den anledningen anser jag att bestämmelser om ersättning av staten för saneringskostnader inte bör tas in i räddningstjänstlagen. Det bör i stället ankomma på regeringen att meddela föreskrifter om
detta.

Prop. 1985/86: [ 70
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2.3 Statlig räddningstjänst

Prop. 1985/86: 170

2.3.1 Fjällräddningstjänst
Mitt förslag: I räddningstjänstlagen tas in en erinran om att till följd
av polislagen ( J984: 387) polisen skall inom fjällområden
I. 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.
Kommittens förslag: Polisen skall svara för efterforskning och undsättning av personer som i fjäll eller ödemarker har gått vilse, drabbats av
olycksfall eller sjukdom eller överraskats av oväder eller snöskred under
sådana förhållanden att fara för liv och hälsa bedöms föreligga. I övrigt
överensstämmer förslaget med mitt förslag. (Betänkandet s. 301- 307 och
18 och 19 **förslaget till lag om samhällets räddningstjänstl.
Remissinstanscrna: Ingen ifrågasätter att polisen skall ha ansvaret för
fjällräddningstjänsten. Ingen tar upp frågan om det behövs någon särskild
föreskrift i lagen om detta. En instans efterlyser en klarare gränsdragning
mellan statlig och kommunal fjällräddningstjänst i fjällområdena. En annan
' instans anser att uttrycket "ödemark" bör preciseras. Generaltullstyrelsen
pekar på att tullverket har personella och materiella resurser för fjällräddningstjänst.
Skälen för mitt förslag: En av polisens uppgifter är den s. k. hjälp- och
räddningsverksamheten. Grunden för denna är föreskriften i 2 § 4 polislagen ( J 984: 387) att polisen skall lämna allmänheten skydd, upplysningar
och annan hjälp, när s~dant bistånd lämpligen kan ges av polisen. Verksamheten kan bl. a. bestå i att efterspana och ta hand om försvunna personer. Den är inte begränsad till någon viss del av landet. Vissa områden i
landet ställer dock särskilda krav. I tjällområdena har därför en särskild
verksamhetsform, fjällräddningstjänsten, organiserats i tio polisdistrikt.
Polisens uppgifter när det gäller den typ av räddningsverksamhet som
fjällräddningstjänsten utgör är alltså redan fastlagda i lag. Man kan mot
denna bakgrund fråga sig om det är lämpligt att särbehandla fjällräddningstjänsten genom att ta in föreskrifter om den i räddningstjänstlagen.
En särreglering skulle kunna ge upphov till missförstånd, i. ex. ifråga om
polisens skyldigheter att efterforska och ta hand om försvunna personer i
andra områden i landet. Å andra sidan skulle det te sig egendomligt att
utelämna fjällräddningstjänsten i en lag som handlar om samhällets räddningstjänst. I \agen föreslås bestämmelser om skyldighet för andra myndigheter att delta i räddningsinsatser. Vidare föreslås bestämmelser som gör
det möjligt att företa ingrepp i annans rätt och att ålägga enskilda människor att delta i räddningsinsatser. Enligt min mening måste det vara en
fördel om dessa bestämmelser också kan tillämpas på fjällräddningstjänsten. Jag förordar därför att polisens uppgifter att efterforska och rädda
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personer i fjällområden hänförs till räddningsverksamhet enligt räddningstjänstlagen.
Med anledning av generaltullstyrelsens remissyttrande vill jag framhålla
att polisen liksom hittills skall utnyttja också andras resurser, bl. a. tullverkets. i fjällräddningen.
I fråga om fjällräddningstjänsten har jag samrått med chefen för justitiedepartementet.

Prop. 1985/86: 170

2.3.2 Flygräddningstjänst
Mitt förslag: Luftfartsverket skall svara för räddningstjänsten vid
flyghaverier inom Sveriges sjöterritorium med undantag för vattendrag, kanaler, hamnar samt andra insjöar än Vänern, Vättern och
Mätaren. Kommunerna skall svara för räddningstjänsten vid flyghaverier på andra platser. Luftfartsverket skall svara för förebyggande
räddningsinsatser mot skador när ett luftfartyg är nödställt eller när
fara hotar lufttrafiken och för efterforskning av luftfartyg som saknas.

Kommittens förslag överensstämmer i huvudsak med mitt (Betänkandet
s. 310-314).
Remissinstanserna: Tre instanser. däribland luftfartsverket, stöder uttryckligen förslaget. De flesta andra har inte särskilt kommenterat förslaget med undantag av generaltullstyrelsen som anför att det bör skapas en
fastare organisation av flygräddningstjänsten till havs. Enligt styrelsen bör
det göras klart att den sjöoperativa ledningen· av räddningsinsatserna bör
utövas från en sjöräddningscentral.
Skälen för mitt förslag: Bestämmelser om flygräddningstjänst finns i
luftfartslagen ( 1957: 297) och luftfartskungörelsen ( 1961: 558). Den 1januari 1987 träder omfattande ändringar i luftfartslagen i kraft genom lagen
(1986: 166) om ändring i luftfartslagen (1957: 297). Luftfartskungörelsen
ersätts samma dag av luftfartsförordningen ( 1986: 171). Flygräddningstjänst är enligt 11 kap. I § första stycket luftfartslagen - i såväl den gamla
som nya lydelsen - de åtgärder som skall vidtas när ett luftfartyg är
saknat, förolyckat eller nödställt eller när fära hotar luft trafiken. De åtgärder som kan bli aktuella är främst efterforskning och lokalisering av luftfartyg och undsättning av de ombordvarande på en haveriplats samt begränsning av de materiella skadornas omfatlning. Enligt 115 ~ första stycket
luftfartskungörclsen skall flygräddningstjänsten ledas av luftfartsverket
eller den som erhållit verkets uppdrag därtill.
Som kommitten föreslår bör föreskrifterna om flygräddningstjänst tas in
i räddningstjänstlagen. Begreppet tlygräddningstjänst bör därvid preciseras i förhållande till sjöräddningstjänsten och den kommunala räddningstjänsten för att det inte skall råda någon tvekan om vem som i olika
situationer skall ha ansvaret för räddningsarbetet.
Ansvaret för efterforskning av luftfartyg som har försvunnit bör vara
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odelat och gälla hela landet. Denna verksamhet bör alltså ingå i flygräddningstjänsten.
När det gäller räddningsarbetet på en haveriplats pekar kommitten på att
det för närvarande inte är helt klart om arbetet är flygräddningstjänst eller
om det är kommunal räddningstjänst. Vid haverier på land, i mindre sjöar
och i vattendrag har kommunerna de bästa förutsättningarna att leda och
utföra räddningsingripanden på haveriplatsen. Vid haverier i havet och de
tre största sjöarna har kommunerna praktiskt taget inga möjligheter att
ingripa. Gränsdragningen mot den kommunala räddningstjänsten bör därför göras med utgångspunkt i var haveriplatsen är belägen. I likhet med
kommitten anser jag att flygräddningstjänsten bör omfatta räddningsingripanden på haveriplatser i havet, kustvattnen, Vänern. Vättern och Mälaren medan den kommunala räddningstjänsten bör omfatta ingripanden på
haveriplatser i övriga delar av landet.
Även om kommunerna sålunda skall ha ansvaret för räddningsingripanden vid flyghaverier på land skall ägare och innehavare av flygplatser
kunna åläggas att hålla eller bekosta styrkor för omedelbara insatser på
eller i närheten av flygplatserna. En sådan skyldighet är av samma karaktär som skyldigheten att hålla eller bekosta beredskap med personal och
egendom för den som äger eller innehar en anläggning där verksamheten
innebär fara för att en olyckshändelse skall orsaka allvarliga skador på
människor eller i miljön. Till dessa frågor återkommer jag längre fram.
Luftfartsverket bör enligt min mening svara för flygräddningstjänsten
även i fortsättningen. Med anledning av vad generaltullstyrelsen anför i
remissbehandlingen vill jag betona värdet av att ansvaret för varje gren av
samhällets räddningstjänst är odelat och inte splittrat på olika myndigheter. Jag anser således att luftfartsverkets ansvar inte skall delas eller på
annat sätt göras beroende av andra myndigheter vid flygräddningsinsatser
till havs.
I fråga om flygräddningstjänsten har jag samrått med chefen för kommunikationsdcpartementet.

Prop. 1985/86: 170

2.3.3 Sjöräddningstjänst
Mitt förslag: Inom Sveriges sjöterritorium, med undantag för vattendrag. kanaler. hamnar samt andra insjöar än Vän·ern, Vättern och
Mätaren, skall
1. sjöfartsverket svara för efterforskning och räddning av människor som är eller kan befaras vara i sjönöd och för sjuktransporter från fartyg.
2. tullverkets kustbevakningsorganisation svara för räddningstjänsten. när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vattnet.

Kommittens förslag: Med sjöräddningstjänst avses åtgärder som staten
svarar för och som avser efterforskning eller undsättning av människor
som är eller kan befaras vara i sjönöd samt sjuktransporter från fartyg.
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Med sjöräddningstjänst avses också åtgärder som staten svarar för och
som vidtas till sjöss för att hindra eller begränsa skador i miljön eller. så
långt möjligt. skador på djur och egendom. Sjö- och kustbevakningsmyndigheten (resultatet av en sammanslagning av sjöfartsverket och tullverkets kustbevakningsorganisation) svarar för ledningen och samordningen
av räddningsåtgärder som vidtas till havs. kustvattnen och i Vänern.
Vättern och Mälaren. Kommunen svarar för räddningsåtgärder i övriga
vatten och i vattenområde i hamn (Betänkandet s. 321- 339).
Remissinstanserna: Några erinringar mot förslagets huvuddel anförs
inte. Några instanser såsom sjölagsutredningen (Ju 1977: 16). sjöfartsverket. Scandinavian Tugowncrs Association. Sjöassuradörernas Förening
och Sjöräddningssällskapet vänder sig mot den del av förslaget som innebär att staten skall svara för bärgning av egendom till sjöss. Sjöfartsverket.
televerket och generaltullstyrelsen delar kommittens uppfattning när det
gäller det organ som skall svara för ledningen och samordningen av sjöräddningstjänsten.
Skälen för mitt förslag: I sjöräddningen deltar flera statliga myndigheter:
polisen, myndigheter inom marinen och flygvapnet. sjöfartsverket, televerket. luftfartsverket och tullverkets kustbevakningsorganisation. Enligt
sin instruktion skall sjöfartsverket samordna sjöräddningsverksamheten.
Sjöräddningssällskapet, som är en ideell förening. samverkar med myndigheterna och gör med sina fartyg betydelsefulla insatser i sjöräddningen.
Även andra enskilda och vissa kommuner kan ibland delta i sjöräddningsarbetet.
De flesta räddningsingripandcn är av mindre omfattning och engagerar
inte fler än ett av räddningsorganen. Verksamheten brukar då i allmänhet
vara effektiv och ge goda resultat. Erfarenheterna har emellertid visat att
det vid stora räddningsinsatser med deltagande av flera räddningsorgan
behövs ett operativt organ på central nivå som har ansvaret för insatserna
och som ser till att alla resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. Ett
sådant organ är också värdefullt vid samarbetet med utländska sjöräddningsorgan.
Jag delar således kommittens uppfattning att det vid sjöräddningsinsatser bör finnas ett organ på central nivå som har det odelade ansvaret för
den operativa verksamheten. Det räcker således inte enbart med att detta
organ - såsom för närvarande är fallet - har ett samordningsansvar för
räddningsinsatserna. Den som leder en sjöräddningsinsats kommer nämligen att kunna ta ett fast operativt grepp över andra statliga och kommunala
myndigheters resurser genom den föreskrift om skyldighet för statliga och
kommunala myndigheter att delta i räddningstjänsten som jag kommer att
föreslå i det följande.
Att ansvaret för sjöräddningstjänsten på detta sätt läggs på en statlig
myndighet inverkar i och för sig inte på enskildas deltagande i sjöräddningen. Sjöräddningssällskapets medverkan i sjöräddningen bör som hittills
ske helt på frivillighetens grund. Det är alltså inte meningen att sällskapets
fartyg skall underordnas räddningsledaren i andra fall än då detta följer av
en överenskommelse mellan sällskapet och den ansvariga myndigheten
eller då fartygsbefälhavaren i det enskilda fallet bedömer att det är nödvändigt.

Prop. 1985/86: 170
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I likhet'med kommitten anser jag att det inte bör inrättas någon ny
myndighet för sjöräddningstjänsten. Kommittens förslag utgick från att
sjöfartsverket och tullverkets kustbevakningsorganisation skulle ha slagits
samman till en myndighet. Slutlig ställning till sammanslagningen har ännu
inte tagits. I avvaktan hiirpå anser jag att någon ändring i den nuvarande
ansvarsfördelningen inte bör göras. Det innebär att jag förordar att kustbevakningsorganisationen får ansvaret för bekämpning av olja och andra
skadliga ämnen medan sjöfartsvcrket får ansvaret för övriga sjöräddningsinsatser.
I fråga om sjöräddningstjänsten har jag samrått med cheferna för kommunikations- och finansdepartementen.

Prop. I 985/86: 170

2.3.4 Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen
Mitt förslag: Föreskrifterna i atomskyddslagen tas in i räddningstjänstlagen utan några större sakliga ändringar. Det innebär att det
även i fortsättningen är länsstyrelsen som skall svara för räddningstjänsten om radioaktiva ämnen släpps ut från en kärnteknisk anläggning i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda
allmänheten eller det föreligger överhiingande fara för ett sådant
utsläpp. Länsstyrelsens ansvar skall inte begränsas till utsläpp från
anläggningar inom landet. Kommunernas skyldighet att medverka
vid bcrcdskapsåtgärder begränsas dock liksom hittills till befarade
utsläpp från anläggningar inom landet.

Kommittens förslag avviker från mitt förslag på följande punkter. Länsstyrelsen skall vidta åtgärderna redan när det föreligger fara för ett utsläpp
av radioaktiva ämnen. Kommunerna skall ha ansvaret vid utsläpp från
kärntekniska anläggningar i utlandet som berör Sverige (Betänkandet s.
341-344).
Remissinstanscrna: Förslaget lämnas i huvudsak utan erinran. Statens
strålskyddsinspektion är dock kritisk mot förslaget att kommunerna i
första hand skall ha ansvaret för räddningstjänsten då utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar i utlandet berör Sverige.
Bakgrunden till mitt förslag: Ansvaret för åtgärder och organisation av
beredskapen mot olyckor inom ett område där kärnteknisk verksamhet
bedrivs ligger på anläggningens innehavare. Krav i dessa hänseenden ställs
upp enligt lagen !1984: 3) om kärnteknisk verksamhet när tillstånd för
verksamheten meddelas. De kan också ställas upp under ett tillstånds
giltighetstid.
Åtgärder utanför en anläggning regleras i atomskyddslagen. Lagen skall
tilliimpas så snart radioaktiva ämnen sprids ut eller det föreligger en
överhängande fara för en sådan utspridning från en kärnreaktor eller någon
annan kärnanläggning i landet i sådan mängd att särskilda åtgärder påkallas
för att skydda allmänheten. Huvudansvaret för att åtgärder vidtas ligger på
länsstyrelsen (I ~ ). Om det vid utspridning av radioaktiva ämnen i andra

40

fall fordras särskilda åtgärder för att skydda allmänheten. får regeringen Prop~ 1985/86: 170
eller myndighet som regbringen besHimmcr vidta åtgärderna. Regeringen
kan också bestämma att en länsstyrelses åligganden enligt lagen helt eller
delvis skall fullgöras av länsstyrelsen i ett annat län. Regeringen kan även
ta över ansvaret själv ( 13 § ).
Har det vid en anläggning inträffat en händelse. som påkallar särskilda
åtgärder till skydd för allmänheten, åligger det anläggningens innehavare
att genast underrätta den lokala polismyndigheten och länsstyrelsen (3 §).
Många av de åtgärder som behöver vidtas i samband med en olyckshän- ·
dclse eller då det föreligger en överhängande fara för en olyckshändelse
innebär ingrepp eller inskränkningar i enskildas rätt. I lagen anges länsstyrelsens befogenheter att vidta sådana åtgärder. Länsstyrelsen får förordna
att kontrollmätningar och andra undersökningar skall företas i syfte att
utröna radioaktivitetens spridning även om intrång därigenom sker i någon
enskilds rätt. Sådana åtgärder får även vidtas på uppdrag av anläggningens
innehavare (4 §). När det är påkallat från strålningssynpunkt. får länsstyrelsen förelägga dem som uppehåller sig i området att inte vistas utomhus
eller att lämna området eller att förbjuda tillträde till området. Vid förordnande om evakuering skall länsstyrelsen sörja för inkvartering, utspisning
och annan hjälp åt dem som utrymts. Länsstyrelsen får vidare påbjuda
bortförande av levande djur eller livsmedel och förordna om inskränkningar i enskildas rätt att nyttja eller förfoga över egendom. Länsstyrelsen får
också föranstalta om att livsmedel eller annat som har blivit förorenat av
radioaktivitet. får omhändertagas och oskadliggöras (5 §).
Skälen för mitt förslag: I en lag som behandlar samhällets räddningstjänst bör självfallet tas in föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas då
radioaktiva ämnen släpps ut i sådan omfattning att allmänheten hotas till
liv och hälsa. Atomskyddslagcn bör därför arbetas in i den nya lagen.
Kommitten har inte berört vilka följderna skulle bli. om skyldigheten att
vidta åtgärder utvidgas till att gälla redan vid fara för utsläpp. Som jag
tidigare har anfört anser jag att uttrycket "fara för olyckshändelse'' är för
vagt. Detta gäller även i fråga om "fara för utsläpp". Det är enligt min
mening svårt att överblicka föijderna av en på detta sätt utvidgad skyldighet att vidta åtgärder. Jag anser därför att skyldigheten att vidta åtgärder liksom hittills - skall gälla då ett utsläpp redan har inträffat eller då det
föreligger överhängande fara för utsläpp. I sammanhanget vill jag dock
framhålla att begreppet överhängande fara inte får tolkas så snävt att däri
bara tidsfaktorn vägs in. Som framhålls i prop. 1980/81: 90, bil. 2. s. 14 kan
det dröja timmar till dygn mellan en ursprunglig reaktorskada och ett
utsläpp till omgivningen. Också i ett sådant fall föreligger överhängande
fara för utsläpp.
Länsstyrelsen har för närvarande inte något direkt ansvar för att åtgärder vidtas då det inträffar sådana radioaktiva utsläpp från kärntekniska
anläggningar utom landet som innebär ett hot mot allmänheten i Sverige.
Regeringen kan emellertid i sådana fall ta på sig detta ansvar eller lägga det
på länsstyrelsen eller någon annan myndighet. Om detta inte sker. har,
som kommitten påpekar. kommunerna ansvaret. Jag kan för min del inte
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finna något skäl varför kommunerna skall ha ansvaret för att åtgärder

vidtas i dessa fall när de inte skall ha ansvaret för att tltgiirdcr vidtas vid
utsläpp från anläggningar inom landet. Jag ansluter mig alltså till statens
strålskyddsinspektions uppfattning och förordar att länsstyrelsens ansvar
även skall gälla i fråga om sådana utsläpp av radioaktiva ämnen från
kärntekniska anläggningar utom landet som berör Sverige. Liksom vid
annan räddningstjänst bör regeringen ha möjlighet att ta över ansvaret för
räddningstjänsten eller att lägga ansvaret på någon annan länsstyrelse eller
myndighet. Detta får givetvis betydelse särskilt vid utsläpp från kärntekniska anläggningar utom landet som berör områden i landet där det inte har
hyggts upp någon beredskap för den räddningstjänst som krävs.
I övrigt bör.några sakliga ändringar inte göras niir föreskrifterna i atomskyddsl;igen arbetas in i den nya lagen.
I fråga om räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen har jag
samrått med statsrådet Dahl.

Prop. 1985/86: 170

2.4 Gemensamma bestämmelser för kommunal och statlig
räddningstjänst
2.4.1 Alarmering
Mitt förslag: Kommunerna och de statliga myndigheter som svarar
för räddningstjänsten skall se till att det finns anordningar för alarmering av räddningsorganen.
När ett räddningsorgan gör en räddningsinsats. skall polismyndigheten underrättas om insatsen.

Kommittens förslag överensstämmer i huvudsak med mitt. (36 ~ förslaget till lag om samhällets riiddningstjänst och 3 förslaget till förordning
om samhiillcts räddningstjiinst).
Remissinstanscrna kommenterar förslaget i liten utsträckning.
Skälen för mitt förslag: En av förutsättningarna för effektiva riiddningsinsatser iir att räddningsorganen larmas så tidigt som möjligt. Det är däiför
viktigt att det finns väl fungerande anordningar som ständigt kan ta emot
larm. Lika viktigt är det att den som har tagit emot larmet också snahht kan
vidarebefordra det till det räddningsorgan som skall göra insatsen. För
närvarande kan endast ständigt bemannade alarmeringscentraler uppfylla
dessa krav. Det iir emellertid inte omöjligt att den tekniska utvecklingen
kommer att medföra andra lösningar i framtiden. För att komma i kontakt
med en alarmeringscentral krävs i allmänhet telefon. På vissa platser där
det saknas telefon kan det därför vara befogat med särskilda anordningar
för direktalarmering.
Enligt 9 § 4 mom. brandstadgan skall brandchefen eller den som är i hans
stiille underrätta polisstyrelsen om brand eller annat nödläge eller överhängande fara därför. Enligt min mening bör denna föreskrift tas in i den
nya lagen. Den bör göras allmänt tillämplig på alla former av samhällets
räddningstjänst.

*
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2.4.2 Ledningen i normala fall

Prop. 1985/86: 170

Mitt förslag: Vid varje räddningsinsats skall det finnas en räddningsledare.
Räddningsledare skall vara
I. i den kommunala räddningstjänsten räddningschefen eller den
som denne har utsett.
2. i fjällräddningstjänsten polischefen i polisdistriktet eller den som
denne har utsett eller, om räddningsinsatsen herör flera polisdistrikt, länspolischefen eller den so,m denne har utsett,
3. i övrig statlig räddningstjänst den som den för räddningstjiinsten
ansvariga myndigheten har utsett.

Kommittens förslag överensstämmer i huvudsak med mitt (Betänkandet
s. 260 och 11 fjärde stycket, 20, 23. 27 och 31 ~* förslaget till lag om
samhällets räddningstjänstl.
Remissinstanserna har inte några erinringar mot förslaget.
Skälen för mitt förslag: För att en räddningsinsats skall bli effektiv
fordras en enkel och fast ledningsorganisation. Vid en olyckshändelse eller
då det föreligger överhängande fara därför får ingen dyrbar tid gå åt till att
bestämma vem eller vilka som skall leda räddningsinsatsen. Detta måste
vara klart på förhand. Lagen bör därför innehålla föreskrifter som gör detta
möjligt.
I den kommunala räddningstjänsten bör räddningskärens chef. räddningschefen, vara räddningsledare. I tjällräddningstjiinsten bör polischefen
i polisdistriktet vara räddningsledare. Om en tjällräddningsinsats berör
flera polisdis,trikt. bör uppgiften falla på länspolischefen. Samtliga nu
nämnda chefer bör också kunna utse räddningsledare. Detta bör ha gjorts i
förväg men kan också bli aktuellt i samband med en räddningsinsats.
För den övriga statliga räddningstjiinsten är det enligt min mening mest
lämpligt att räddningsledaren utses av den myndighet som svarar för
räddningstjänsten.
En räddningsledare har självfallet rätt att föra befäl över den personal
som deltar i insatsen. För att alla tillgängliga resurser skall kunna utnyttjas
sft effektivt som möjligt bör han emellertid också ha befogenhet att rekvirera hjälp från olika myndigheter, att göra olika ingrepp i annans rätt och att
förordna om fullgörande av tjänsteplikt. Till dessa befogenheter återkommer jag längre fram.

*

2.4.3 Ledningen vid omfattande räddningsinsatscr
Mitt förslag: I fråga om räddningsinsatser som är omfattande skall
regeringen få föreskriva eller i särskilt fall bestämma att en länsstyrelse eller någon annan statlig myndighet skall ta över ansvaret för
räddningstjän.sten inom en eller flera kommuner. I sådana fall skall
räddningsledare utses av den myndighet som har fått ansvaret.
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Kommittens förslag: Om det är särskilt nödvändigt att samordna olika
grenar av räddningstjänstcn eller att samordna riiddningstjänsten med imnan verksamhet får länsstyrelsen överta ledningen av räddningstjänsten.
Länsstyrelsen utser därvid räddningsledare för åtgärder som länsstyrelsen
svarar för. Om ledning och samordning av räddningstjiinsten och om
samordning av räddningstjänsten med annan verksamhet vid mycket omfattande olyckshändelser och allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner som berör flera län förordnar regeringen i varje särskilt fall (Betänkandet s. 278-279 och 37 ~ andra och tredje styckena förslaget till lag om
samhällets räddningstjänst).
Remissinstanserna har i huvudsak inga erinringar.
Skälen för mitt förslag: Vid omfattande räddningsinsatser diir olika riiddningskårer deltar - kanske tillsammans med någon myndighet som svarar
för statlig räddningstjänst - kan det uppstå behov av ett ledningsorgan på
högre nivå. I sådana situationer är det också viktigt att räddningsresurserna disponeras på ett lämpligt sätt med hänsyn till beredskapen mot nya
olyckshändelser. Om det inträffar nya olyckshändelser fordras också ett
ledningsorgan som har tillräcklig överblick för att ur ett större perspektiv
kunna göra lämpliga avvägningar i fråga om de nya räddningsinsatser som
kriivs. Enligt min mening räcker det alltså inte med att det finns regler om
ett ledningsorgan på högre nivå som skall kunna ta över ledningen av vissa
större insatser. Det organ som på detta sätt kan disponera över räddningsrcsurserna inom ett stort område måste också kunna ta över ansvaret för
räddningstjänsten inom området.
Jag anser att bestämmelserna bör utformas så att ett övertagande av
ansvaret kan hli så väl anpassat till den aktuella situationen som möjligt.
Jag förordar därför att regeringen skall kunna lägga ansvaret på länsstyrelsen eller någon annan statlig myndighet. För sådana situationer som går att
förutse bör regeringen också ha möjlighet att meddela föreskrifter. Jag
förordar därför att regeringen får ett bemyndigande att meddela föreskrifter om att räddningstjänsten skall tas över av statlig myndighet vid omfattande räddningsinsatser.

Prop. 1985/86: 170

2.4.4 Skyldighet för andra myndigheter att medverka i räddningstjänsten
m.m.
Mitt förslag: En statlig eller kommunal myndighet skall på anmodan
av räddningsledaren delta i en räddningsinsats med personal och
egendom. om myndigheten har lämpliga resurser och ett deltagande
inte allvarligt hindrar myndighetens verksamhet. En skyldighet införs för myndigheter och enskilda att på begäran av en myndighet
som svarar för räddningstjänst lämna upplysningar om personal och
egendom som kan användas i riiddningstjänsten.

Kommittens förslag: De statliga och kommunala myndigheter och organ
som har resurser användbara för räddningstjiinstcn är skyldiga att på
anmodan av räddningsledare delta i räddningstjänsten med personal och
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utrustning om inte den egna verksamheten oundgängligen hindrar det (41 § Prop. 1985/86: 170
förslaget till lag om samhällets räddningstjänsti.
Rcmissinstanserna är övervägande positivt inställda till grundtanken i
förslaget. Några uttalar en viss oro över att det kan fä negativa följder för
myndigheternas möjligheter att inom ramen för ordinarie resurser lösa sina
ordinarie arbetsuppgifter. Från näringslivets sida pekar man på att beg;ep- ,
pet organ har en oklar innebörd. Om därmed menas även enskilda företag
ställer man sig helt avvisande till en så omfattande rätt att utan ersättning
kunna utnyttja enskilda företags räddningsresurser.
Skälen för mitt förslag: För att en räddningsinsats skall bli effektiv
fordras att räddningsledaren disponerar lämpliga räddningsresurser. r
många fall finns resurserna i det egna räddningsorganet. Vid åtskilliga
räddningsinsatser kan de emellertid vara otillräckliga. Om det på andra håll
finns resurser som är användbara är det enligt min mening naturligt att
dessa ställs till räddningsledarens disposition. Jag förordar därför att det i
lagen tas in en föreskrift som gör detta möjligt. Föreskriften bör dock
enbart gälla samhällets resurser dvs., personal och egendom hos statliga
och kommunala myndigheter. Det skall heller inte vara fråga om någon
permanent förstärkning av räddningsorganets resurser. Föreskriften bör
därför utformas så att den enbart tar sikte på förstärkningar av räddningsorganets resurser vid ett räddningsingripande. Givet vis finns det också
personal och egendom hos enskilda som kan vara lämplig att använda vid
en räddningsinsats. Sådana resurser bör enligt min mening liksom hittills
så långt det är möjligt knytas till räddningsorganet genom avtal. Som
framgår av det följande skall det emellertid vara möjligt för en räddningsledare att vid en räddningsinsats disponera enskildas resurser genom befogenheten att besluta om ingrepp i annans rätt och fullgörande av tjänsteplikt.
Ett ianspråktagande av andra myndigheters resurser kan givetvis inte
ske utan begränsningar. Enligt min mening bör det inte fordras att myndigheten deltar i räddningsinsatsen om ett deltagande allvarligt hindrar den
vanliga verksamheten. Det får bli myndighetens sak att avgöra när sa är
fallet.
Det är givetvis viktigt att räddningsledaren känner till vilka resurser som
finns tillgängliga. Av den anledningen förordar jag att det infö~s en skyldighet för myndigheter att på begäran av en myndighet som svarar för räddningstjänst lämna upplysningar om personal och egendom som kan användas i räddningstjänsten. Dessa upplysningar bör givetvis även ligga till
grund för räddningsorganets planering. Uppgiftsskyfdigheten bör också
gälla enskilda. De uppgifter som på detta sätt kommer fram om enskildas
resurser kan användas då räddningsorganen verkar för att knyta till sig
sådana resurser genom avtal. Uppgifterna kan också ligga till grund för
räddningsledarens beslut om att förfoga över egendom vid en räddningsinsats.
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2.5 Skyldigheter och rättigheter för enskilda m.tl.

Prop. 1985/86: 170

2.5.1 Larm vid utsläpp av farliga ämnen
Mitt förslag: Samma underrättelseskyldighet som enligt atomolyckslagen gäller i fråga om utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning skall gälla vid utsläpp av andra giftiga och skadliga
iimnen från anläggningar där verksamheten innebär fara för att en
olyckshändelse skall orsaka allvarliga skador på människor eller i
miljön.

Kommitten har inte lagt fram något sådant för~lag.
Remissinstanscrna har inte berört frågan.
Skälen för mitt förslag: Jag har tidigare förordat att bestämmelserna i
atomskyddsl<;gen tas in i den nya lagen. Det innebär bl. a. att det även i
fortsättningen skall finnas en skyldighet för innehavaren av en kärnteknisk
anläggning att underrätta vissa samhällsorgan vid utsläpp av radioaktiva
ämnen, om utsläppet påkallar sär~kilda åtgärder till skydd för allmänheten.
eller vid överhängande fara för sådana utsläpp. Det är inte bara radioaktiva
utsläpp från kärntekniska anläggningar som kan få allvarliga följder för
människor eller miljön. Även från andra anläggningar kan utsläpp av
giftiga eller farliga ämnen vålla allvarliga skador. Jag anser därför att det
också för innehavarna av sådana anläggningar bör införas en skyldighet att
lämna underrättelse om inträffade eller befarade utsläpp.
Jag vill i detta sammanhang peka på att regeringen i beslut den 19 juni
1985 har medgivit att civilförsvarets alarmeringsanordningar får användas
vid nödlägen i fredstid.

2.5.2 Larm vid andra olyckshändelser och skadeståndsskyldighct vid
onödiga larm
Mitt förslag: Brandlagens bestämmelser om skyldighet att varna för
fara och att tillkalla hjälp för den som upptäcker eller på annat sätt
får kännedom om en brand skall tas in i den nya lagen och utvidgas
till att även avse en olyckshändelse som innebär fara för någons liv
eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön. Samma skyldighet skall finnas vid överhängande fara för en brand eller en sådan
olyckshändelse.

Kommittens förslag överensstämmer i huvudsak med mitt. Kommitten
föreslår emellertid dessutom att länsstyrelsen skall få möjlighet att ålägga
ersättningsskyldighet för den som på annat sätt än genom falskt larm eller
missbruk av larmanordning uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har föranlett onödig utryckning av samhällets räddningsorgan (35 och 80
förslaget till lag om samhällets räddningstjänst).
Rcmissinstanserna: Endast ett fåtal instanser yttrar sig i frågan. En

§*
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instans anser att skyldigheten att larma och skyldigheten att betala kostnaderna för onödiga utryckningar kan ställa den enskilde inför svårigheter.
Aven en annan instans uttalar kritik mot förslaget om skadeståndsskyldig-

Prop. 1985/86: 170

het.
Skälen för mitt förslag: För ati en räddningsinsats skall kunna bli framgångsrik fordras ett snabbt ingripande. Det är därför viktigt att räddningsorganen larmas så fort som möjligt. Detta gäller i särskilt hög grad vid
bränder. Varje minuts väntan på en insats kan där vara ödesdiger. Mot
bakgrund av dessa förhållanden har det i brandlagstiftningen sedan länge
funnits en skyldighet för den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand att tillkalla hjälp och att varna dem som är i fara. 1
brandlagen finns en föreskrift om skyldigheten i 18 §. Denna skyldighet
bör enligt min mening finnas kvar.
Det finns även andra olyckshiindelser där behovet av ett snabbt ingripande iir särskilt nödvändigt. Detta gäller vid olyckshändelser där någons
liv är i fara eller där det föreligger allvarlig risk för någons hälsa eller för
skada i miljön. Jag kan för min del inte anse att det skulle innebära för stora
krav på den enskilde om han i sådana situationer blir skyldig göra vad han
kan för att varna dem som är i fara och tillkalla hjälp. Jag förordar därför
att det införs en sådan skyldighet. Skyldigheten att tillkalla hjälp skall
givetvis bara gälla om det finns behov av en insats från räddningsorganen.
Om situationen kan bemästras av dem som är på olycksplatsen bortfaller
skyldigheten. För den enskilde kan det givetvis ibland vara svårt att rätt
·bedöma om det finns behov av en insats från räddningsorganen. U ppenbar!igen kan man inte ställa särskilt stora krav på den enskilde. Dessa
omständigheter talar enligt min mening mot att det införs en skyldighet för
den enskilde att betala ersättning för utryckningar som senare visar sig
vara onödiga. Jag vill understryka att skyldigheten att vid behov tillkalla
hjälp inte skall uppfattas som en skyldighet för den enskilde att vidta
räddningsåtgärder innan räddningsorganen larmas.
Även av andra skiil anser jag att kommittens förslag om en skyldighet att
betala ersättning för onödiga utryckningar är betänkligt. Den föreslagna
ersättningsskyldighcten innebär att den som en riiudningsinsats avser kan
komma att bli skyldig att betala ersättning för insatsen. Som exempel anger
kommitten att det inom fjtillräduningstjänsten och sjöräddningstjänsten
inte sällan förekommer att onöuiga utryckningar sker på grund av att
besked inte lämnas till t. ex. anhöriga om färdväg och andra förhållanden.
Det kan enligt min mening inte vara principiellt riktigt att någon skall
kunna bli ersättningsskyldig för kostnader som har orsakats av att någon
annan har varit orolig - oavsett vilka besked om färdväg o. d. som kan ha
liimnats. En ersättningsskyldighet skulle också kunna medföra att människor skulle känna tvekan att tillkalla hjälp även i sådana fall där hjälpen
verkligen behövs. Jag kan således inte förorda att det införs någon skyldighet att ersätta kostnader för onödig utryckning av samhällets räddningsorgan utöver vad som redan gäller vid falskt larm och missbruk av larmanordning.
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· 2.5.3 Utrustning för brandsläckning m. m.

Prop. 1985/86: 170

Mitt förslag: Den nuvarande skyldigheten för en ägare eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar att hålla utrustning för
släckning och livräddning vid brand skall utvidgas till att även avse
utrustning för livräddning vid andra olyckshändelser än vid brand.
Den nuvarande skyldigheten för ägaren eller innehavaren att vidta
de åtgärder som behövs för att förebygga brand och bekämpa brand
skall utsträckas till att omfatta också andra åtgårder för att hindra
eller begränsa skador till följd av brand.

Kommittens förslag överensstämmer med mitt förslag. Kommitten anger
dock vilka byggnader och anläggningar som skall omfattas av skyldigheten. De är: industribyggnader eller upplag, flygplatser enligt luftfartsverkets bestämmande, hamnar, hotell eller pensionat. skolor eller elevhem,
sjukhus eller andra vårdanläggningar. teatrar, biografer, varuhus eller andra samlingslokaler, campingplatser, fritidsanläggningar utomhus eller andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som utnyttjas av många människor, särskilt brandfarliga byggnader eller andra liknande byggnader eller anläggningar (38 § och 59 ~ tredje stycket förslaget
till lag om samhällets räddningstjänst).
Remissinstanserna kommenterar förslaget i liten utsträckning. En instans
menar att det är bättre att - som i brandlagen - ta in en föreskrift om en
generell skyldighet men begränsa skyldigheten till nödvändig utrustning
eller den utrustning som behövs med hänsyn till byggnadens. lokalens eller
anläggningens karaktär. Samma instans anser att skyldigheten att vidta
åtgärder bör gälla varje ägare eller innehavare av byggnad, lokal eller
anläggning.
Skälen för mitt förslag: Enligt 14 ~brandlagen är ägare eller innehavare
av byggnad. upplag eller annan anläggning skyldig att anskaffa och underhålla nödvändiga redskap för släckning och livräddning vid brand samt att i
övrigt vidtaga de åtgärder som behövs för att förebygga och b.ekämpa
brand. I likhet med kommitten anser jag att denna skyldighet skall vara
kvar. Vid vissa anläggningar såsom badplatser, simhallar och andra fritidsanläggningar, behövs det också utrustning för livräddning vid andra
olyckshändelser än brand. Jag delar kommittens uppfattning att skyldigheten att hålla utrustning även bör avse sådan utrustning.
När det gäller skyldigheten att vidta förebyggande åtgärder, anser jag att
denna inte enbart skall avse åtgärder som hindrar att brand uppkommer
eller sprids. Det är även viktigt att vidta åtgärder så att skador till följd av
brand hindras eller begränsas. En viktig sådan åtgärd är givetvis att bekämpa branden. En annan viktig åtgärd är att bringa människor i säkerhet.
I anläggningar där många människor vistas är det av stor betydelse att den i
anläggningen verksamma personalen på förhand har fått lämplig utbildning
i hur detta skall gå till. Även sådana åtgärder bör omfattas av skyldigheten
att vidta förebyggande åtgärder.
Reglerna om den nu berörda skyldigheten att hålla utrustning och att
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vidta åtgärder skall ligga till grund för brandsyneverksamheten. Krav på
ätgärder som kan bli resultatet av en brandsyn skall också grunda sig på
dessa regler. Detta gäller såviil den regelbundna brandsynen som den
särskilda brandsyn som kan förriittas med hänsyn till omständigheterna i
det enskilda fallet. Vad jag nu har sagt gäller även den brandtekniska
kontroll som utförs i samband med sotning. Mot bakgrund härav anser jag
<ilt skyldigheten att hålla utrustning och att vidta åtgärder inte bör begriinsas till vissa uppräknade byggnader och anläggningar.
Skyldigheten måste givetvis vara olika från fall till fall beroende på den
verksamhet som bedrivs i byggnaden eller anläggningen. Detta bör komma
till uttryck i lagen på så sätt att skyldigheten att hålla utrustning och att
vidta åtgärder skall gälla i skälig omfattning.

Prop. 1985/86: l 70

2.5.4 Anläggningar där verksamheten innebär särskild fara
Mitt förslag: Ägaren eller innehavaren av en anliiggning där verksamheten innebär fara för att en olyckshändelse skall orsaka· allvarliga skador på människor eller i miljön skall vara skyldig att i skälig
omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom
som behövs för att hindra eller begränsa sådana skador. Detta skall
även gälla allmänna nygplatser och större flygplatser för enskilt
bruk.

Kommittens förslag: En ägare eller innehavare av en anläggning vid
vilken särskilt riskfylld verksamhet bedrivs eller diir det av annan anledning finns särskild risk för att en brand skall vålla avsevärda skador på
människor. djur. egendom eller i miljön iir skyldig att hålla den utrustning
och beredskap med personal som behövs för att hindra eller begränsa
skada som kan uppkomma till följd av olyckshiindelse i den riskfyllda
verksamheten eller på grund av bran.d i anläggningen. - I .änsstyrelsen kan
ålägga den som bedriver sådan särskilt riskfylld verksamhet att ersätta
kommunen dler. i fråga om statlig rtiddningstjiinst. staten dess kostnader·
för riiddningstjänst i anledning av olyckshändelse eller fara därför som har
uppstått till följd av verksamheten. Sädant åläggande får avse även den
som svarar för transport till lands av olja eller andra skadliga ämnen. - För
omedelbar undsiittning på eller i närheten av en godkänd nygplats skall
finnas en räddningsstyrka av den storlek och räddningsutrustning i den
omfattning som fastställs av luftfartsverket med hänsyn till förekommande
flygtrafik. För denna styrka och utrustning svarar innehavaren av flygplatsen <:?.'.! tredje stycket och 39 och 81 *~ förslaget till lag om samhällets
räddningstjiinst).
Remissinstanserna har i allmänhet inga erinringar inot förslaget j. fråga
om beredskap med utrustning och personal. När det gäller den föreslagna
ersättningsskyldigheten. anser flera remissinstanser att det av lagtexten
hör framgå att ersättningsskyldigheten endast kan komma i fr[tga då verksamheten har bedrivits på ett vårdslöst sätt eller ett föreläggande inte har
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iakttagits. Några rem1ssmstanser ifrågasätter om länsstyrelsen bör ges
behörighet att fatta beslut om såväl crsättningsskyldighcten som ersättningens storlek.
Skälen för mitt förslag: I många industrier bedrivs verksamhet som
innebär särskilda risker i den meningen att en olyckshändelse kan orsaka
allvarliga skador på människor eller i miljön. Jag delar kommittens uppfattning att den som driver sådan verksamhet skall vara skyldig att i skälig
omfattning hålla särskild beredskap med personal och egendom och i
övrigt vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller begränsa sådana
skador. Föreskrifter härom bör tas in i den nya lagen. De bör utformas som
en direkt skyldighet för innehav!lren eller ägaren av anläggningen och inte,
som för närvarande är fallet, en rätt för länsstyrelsen att ålägga honom att
vidta beredskapsåtgärdcrna. Det får bli tillsynsmyndigheternas sak att se
till att skyldigheten iakttas. Vilka krav som skall ställas får givetvis bli
beroende av förhållandena i det enskilda fallet. Allmänt kan sägas att
kraven på åtgärder måste framstå som skäliga med hänsyn till riskerna och
kostnaderna för åtgärderna.
En lämplig ordning när det gäller att uppfylla kraven på beredskap med
personal och egendom kan vara att anläggningens ägare eller innehavare
träffar avtal om att kommunen mot ersättning svarar för beredskapen.
Bestämmelserna bör utformas så att detta blir möjligt.
Jag går nu över till att behandla frågan om skyldighet att ersätta kostnader för räddningstjänst i anledning av olyckshändelser i riskfylld verksamhet. Denna fråga bör ses mot bakgrund av att det är en grundläggande
utgångspunkt att den som bedriver en verksamhet som kan orsaka skada
på hälsa, miljö eller egendom skall ha kostnadsansvaret såväl för förebyggande åtgärder som för den ersättning eller de skadelindrande åtgärder
som kan bli aktuella efter en skada.
Olyckshändelser i sådan verksamhet som jag har beskrivit i det föregående kan vålla stora skador. Själva räddningstjänstkostnaderna torde
emellertid i allmänhet vara begränsade i sammanhanget. Som kommitten
anför torde kostnaderna för sanering och andra återställningsåtgärder i de
flesta fall väsentligt överstiga kostnaderna för räddningstjänstcn. Sådana
kostnader torde i allmänhet ingå i de skadeståndskrav som följer på en
olyckshändelse eller på annat sätt kommer att belasta skadevållaren. När
det gäller räddningstjänsten i dessa fall är det i stället beredskapen som
normalt drar den stora kostnaden. Genom den skyldighet att hålla eller
bekosta beredskap med personal och egendom som jag har föreslagit i det
föregående kommer dessa kostnader till mycket stor del att åvila den som
driver riskfylld verksamhet. Som jag tidigare nämnt. är det en viktig
tillsynsuppgift att se till att den som bedriver riskfylld verksamhet iakttar
sin beredskapsskyldighet. Jag anser därför att motiven till att införa en
ersättningsskyldighet i dessa fall inte är så starka. Jag vill också peka på
svårigheterna att särskilja de eventuellt crsättningsgilla kostnaderna från
andra kostnader för räddningstjänsten som inte har med den riskfyllda
verksamheten som sådan att göra.
Mot bakgrund av vad jag nu har anfört är jag inte nu beredd att förorda
att det införs en skyldighet att betala ersättning för kostnader för rädd-
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ningstjänst i anledning av olyckshändelse eller fara därför som har uppstått
i en anläggning där verksamheten är särskilt riskfylld.
När det gäller kostnader för räddningstjänst vid olyckshändelser i samband med landtransportcr av olja eller andra skadliga ämnen vill jag peka
på att lagen ( 1973: 1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss ålägger ett
fartygs ägare att ersätta oljeskada även om varken han eller någon för
vilken han svarar har varit vållande till skadan. Ersättningsskyldigheten.
omfattar bl. a. kostnader för åtgärder för att förhindra eller begränsa oljeskada genom förorening och som vidtagits efter det att en olycka har
inträffat. dvs. räddningstjänstkostnader. Det är enligt min uppfattning
mycket som talar för att ett ersättningsansvar borde införas även för
räddningstjänstkostnader som föranleds av olyckshändelser vid transporter på land av olja eller andra skadliga ämnen. Sådana olyckshändelser kan
i princip inträffa var som helst där transporterna äger rum. Möjligheterna
att bygga upp en särskild beredskap mot sådana olyckshändelser är därför
inte lika stora som i fråga om beredskapen mot olyckshändelser i fasta
anläggningar. Frågan är emellertid komplicerad. bl. a. med hänsyn till reglerna om trafikskadeersättning. Vilka följder en sådan ersättningsskyldighet skulle medföra har kommitten inte närmare gått in på. Jag anser därför
att frågan måste övervägas ytterligare. I det sammanhanget bör också
beaktas det arbete som pågår inom institutet för privaträttens förenhetligande. UNIDROIT. med att utarbeta en konvention som avser att reglera
bl. a. frågor av detta slag.
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2.5.5 Typgodkännande av lös inredning
Mitt förslag: Om det behövs för att förebygga att människor skadas
på grund av brand. skall regeringen få föreskriva att material får
användas i lös inredning i byggnader eller andra anläggningar endast
efter godkännande (typgodkiinnande). Typgodkännande skall meddelas av den myndighet som regeringen bestämmer. Har sådana
föreskrifter meddelats. skall den som svarar för verksamheten i
byggnaden eller anläggningen kunna visa att den lösa inredningen
består av typgodkänt material.

Kommittens förslag: Regeringen eller efter regeringens bestämmande
statens räddningstjänstvcrk får meddela föreskrifter beträffande brandtåligheten hos material i lös inredning som används i hotell. skolor. vårdanläggningar, samlingslokaler eller andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som utnyttjas av många människor. Den som
svarar för verksamheten i en sådan anläggning skall kunna visa att inredningen och övriga anordningar i anläggningen uppfyller gällande föreskrifter om brandsäkerhet (Betänkandets. 445-447).
Rcmissinstanscrna ger förslaget ett blandat mottagande. När det gäller
föreskrifter om brandtålighet tillstyrks förslaget av statens planverk. konsumentverket. Svenska brandbefälets riksförbund och Svenska Kommu-
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nalarbetareförbundet. Svenska arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund ifrågasätter om det är nödvändigt att införa ytterligare föreskrifter vars tillämpning sannolikt kommer att medföra mycket stora kostnader. Man förklarar emellertid att man inte kategoriskt vill avvisa förslaget i den del det avser föreskrifter om brandtåligheten i nyanskaffad lös
inredning. Förslaget om skyldighet att visa att inredning och övriga anordningar uppfyller gällande föreskrifter om brandsäkerhet får bland de remissinstanser som närmare berör förslaget oreserverat stöd endast av
konsumentverket och en kommun. Statens planverk ifrågasätter starkt om
en sådan regel om omvänd bevisbörda skall införas och menar att en sådan
skall användas bara i undantagsfall där ingripande är nödvändigt och inga
andra verksamma medel i praktiken finns att tillgå. Verket konstaterar
emellertid att så tyvärr är fallet beträffande lös inredning i de lokaler som
det här är fråga om. Svenska arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund anför att en förutsättning för att en sådan regel skall kunna
accepteras är att övergångstiderna för införandet av bestämmelserna om
brandtålighet görs långa och att bestämmelserna kombineras med ett system med typgodkännande.
Skälen för mitt förslag: Under senare tid har i Sverige och utomlands
inträffat bränder som har aktualiserat frågan om brandtåligheten av lös
inredning i framför allt s. k. offentliga lokaler. Det kan gälla lokaler där
allmänheten brukar vistas men också vårdinrättningar av olika slag. Det
kan också gälla lokaler och tält där det mer eller mindre tillfälligt ordnas
olika slag av tillställningar för allmänheten. När det gäller byggnader och
fast inredning kan krav på brandtålighet ställas med stöd av byggnadslagstiftningen. Men för lös inredning finns inga motsvarande regler. Visserligen har en brandsyneförrättare vid en brandsyn rätt att kontrollera den
lösa inredningens beskaffenhet. Eftersom det saknas brandsäkerhetsnormer för lös inredning är emellertid sådana undersökningar i praktiken
ytterst svåra att utföra.
Även om jag har förståelse för de farhågor som anförs över kommittens
förslag i remissbehandlingen anser jag att erfarenheterna under senare tid
visar att det finns ett behov av brandskyddsbestämmelser för lös inredning
i byggnader och lokaler där många människor normalt vistas. Ett system
med obligatoriskt typgodkännande och en effektivare brandsyneverksamhet är enligt min mening den bästa vägen att gå för att öka brandskyddet i
sådana byggnader och anläggningar.
Jag förordar därför att statens räddningsverk får i uppdrag att pröva
vilka material som kan godtas ur brandtålighetssynpunkt. Det bör sedan
ligga i regeringens hand att avgöra i vilka fall typgodkännande skall krävas.
Härigenom skapas en garanti för att kravet på typgodkännande begränsas
till de fall där detta är motiverat till skydd mot allvarliga risker för liv och
hälsa.
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2.5.6 Tjänsteplikt

Prop. 1985/86: 170

Mitt förslag: När det behövs skall var och en som under kalenderåret fyller arton eller högst sextiofem år vara skyldig att på anmodan
av räddningsledaren medverka i räddningstjänst i den mån hans
kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det. Bland de tjänstepliktiga skall räddningsnämnden få ta ut lämpliga personer för tjänst i
räddnings värnet.

Kommittens förslag överensstämmer i huvudsak med mitt förslag med
den skillnaden att tjänsteplikten även uttryckligen skall omfatta sjuktransportcr i anslutning till räddningstjänst. Kommitten föreslår dessutom att
regeringen skall få möjlighet att förordna om civilförsvarsplikt enligt civilförsvarslagen ( 1960: 74) när det är nödvändigt med hänsyn till beredskapen
mot omfattande olyckshändelser eller allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner i fred (42, 43 och 44 §§ förslaget till lag om samhällets
räddningstjänst).
Remissinstanserna lämnar förslaget i stort sett utan erinringar.
Skälen för mitt förslag: Bestämmelser om tjänsteplikt i samband med
räddningstjänst finns i brandlagen och atomskyddslagen. Tjänstgöringsskyldigheten är i mitt förslag av samma omfattning som i nämnda lagstiftning. Kommitten har som motiv till förslaget om att tjänsteplikten även
skall omfatta sjuktransportcr i anslutning till räddningstjänst pekat på
behovet av personal för sjuktransporter i terrängen. Med den ställning jag
tagit till frågan om sjuktransportcr följer att sjuktransporter i terrängen
ingår i räddningstjänstcn. Någon särskild föreskrift om tjänsteplikt i sådana fall behövs därför inte.
För att en räddningsinsats skall ha förutsättningar att genomföras effektivt fordras att den som leder insatsen har rätt att bestämma om fullgörande av tjänstgöringsskyldighctcn. Jag delar därför kommittens uppfattning
att räddningsledaren skall ha denna befogenhet.
I likhet med kommitten anser jag att det är värdefullt att civilförsvarets
personal utnyttjas i räddningstjänsten. Förutsättningarna för detta kommer
att bli bättre då kommunerna övertar ansvaret för ledningen av civilförsvarsvcrksamhetcn på lokal nivå den 1 januari 1987. Enligt min uppfattning
bör det vara möjligt att för tjänst i räddningsvärnet ta ut lämpliga personer
ur civilförsvarsorganisationen i kommunen. Jag anser därför att det inte är
nödvändigt att civilförsvarspliktcn utvidgas på det sätt som kommitten har
föreslagit.
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2.5.7 Ingrepp i annans rätt
Mitt förslag: Bestämmelserna om ingrepp i annans rätt i brandlagen
och atomskyddslagen skall tas in i räddningstjänstlagen utan några
sakliga ändringar och göras tillämpliga på all räddningstjänst. Det
skall vara räddningsledaren som har befogenheten att göra ingreppen. Brandlagens bestämmelser om ersättning för ianspråktagande
av egendom för räddningstjänst skall också tas in i räddningstjänstlagen och göras tillämpliga på all räddningstjänst.

Kommittens förslag överensstämmer i huvudsak med mitt förslag. Kommitten föreslår dessutom att samhället även skall betala ersättning till den
som lider skada eller förlust till följd av andra ingrepp i hans rätt än som
giiller ianspråktagande av egendom för räddningstjänst (45. 47. 50 och
76
samt 77 § andra stycket och 79 ~ förslaget till lag om samhällets
räddningstjänst).
Remissinstanserna har få synpunkter på förslaget. En kommun anser att
storleken av den ersättning som skall lämnas för ingrepp som inte avser
ianspråktagande av egendom måste kunna bli föremål för en skälighetsbedömning.
Skälen för mitt förslag: För att en räddningsinsats skall bli effektiv
fordras att räddningsledaren har rätt att göra ingrepp i annans rätt. Det kan
vara fråga om åtgärder som innebär förfogande av materiel eller utrustning
för att användas i räddningsinsatsen. Det kan också vara Mgärder som
innebär att egendom förstörs eller går förlorad utan att detta innebär någon
komplettering av räddningsorganets räddningsutrustning. Såväl brandlagen som atomskyddslagen innehåller bestämmelser som innebär långtgående befogenheter att göra ingrepp i annans rätt i båda dessa hänseenden
( 11 ~ brandlagen och 5 § atomskyddslagen). I likhet med kommitten anser
jag att bestämmelser av samma innebörd bör tas in i räddningstjänstlagen
och göras tillämpliga på all räddningstjänst.
I 2 kap. 18 regeringsformen föreskrivs att varje medborgare vilkens
egendom tas i anspråk genom expropriation eller annat sådant förfogande
skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten enligt grunder som bestäms
i lag.
·
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För de ingrepp i annans rätt som innebär att egendom tas i anspråk för
användning för räddningsinsatser finns f. n. bestämmelser om ersättning i
19 andra stycket och 22 brandlagen samt 8 tredje stycket atomskyddslagen.
Kommitten föreslår att dessa ersättningsregler skall föras över till räddningstjänstlagen.
Enligt min mening är ett ianspråktagande av egendom för användning för
räddningsinsatser att anse som sådant förfogande som avses i 2 kap. 18 ~
regeringsformen. Härav följer att räddningstjänstlagen måste innehålla
bestämmelser som tillförsäkrar den som tvingas tillhandahålla egendom
ersättning. Jag delar således kommittens uppfattning att räddningstjänstlagen bör innehålla regler av samma innebörd som brandlagen och atomskyddslagt:n.

*

*

*

54

I fråga om andra ingrepp i annans rätt anser kommitten mot bakgrund av
de principer som ligger bakom bestämmelsen i 2 kap. 18 *regeringsformen
att det är rimligt att den som utsätts för ingreppet tillförsäkras rätt till
ersättning för skada eller förlust till följd av ingreppet.
Avsikten med den av kommitten föreslagna regeln är att den som lider
skada men inte har någon nytta av räddningsinsatsen skall få ersättning för
ingreppet. Vid en räddningsinsats vidtas ofta åtgärder för att förhindra
ytterligare skador i en byggnad. Som exempel kan nämnas att det vid
brand ofta gäller att förhindra att elden sprids. I detta arbete kan det bli
nödvändigt att vidta åtgärder som kan innebära ingrepp i annans rätt.
Uppenbarligen kan det uppstå svårigheter att avgöra i vilka fall och i vilken
utsträckning som räddningsinsatsen har hindrat att branden sprids till
omkringliggande byggnader och därmed varit till nytta för ägare av dessa.
Den föreslagna ersättningsregeln innebär alltså avsevärda tillämpningss vårigheter.
I dag har frågan om den skadelidandcs ersättning i sådana fall inte
reglerats i lag på annat sätt än att det allmänna svarar för otillåtna sådana
ingrepp som innebär fel eller försummelse i myndighetsutövning. Enligt
allmänna rättsgrundsatser skall kostnaden för tillåtna ingrepp i princip
bäras av den till vars förmån ingreppet sker. Ersättningskraven ingår i den
skada som denne har drabbats av. Han har i sin tur möjlighet att föra
skadcståndstalan mot den som har vällat olyckshändelsen. Har ingreppet
gjorts för att tillgodose ett allmänt intresse såsom skydd av miljön torde det
allmänna vara skyldigt att lämna ersättning till den skadelidande (se vidare
lagrådets yttrande över förslaget till brandlag. prop. 1973: 185. s. 218219). Rättsläget synes vara att ingrepp av det här slaget inte är att betrakta
som ett sådant förfogan.de som avses i 2 kap. 18 *regeringsformen.
Mot bakgrund av vad jag nu har anfört har jag stannat för att inte förorda
en ersättningsregcl av det slag som kommitten föreslår.
I 16 ~ första stycket brandlagen och 5 a atomskyddslagen finns också
bestiimmclser som gör det möjligt att på annans mark placera anordningar
som varaktigt behövs för räddningstjänstcn. Det kan gälla brandskåp.
brandposter. larmanläggningar. mätinstrument och skyltar av olika slag.
Som kommitten föreslår bör dessa bestämmelser tas in i räddningstjänstlagen och göras tillämpliga på all räddningstjänst. Föreskrifterna bör dock
utformas så att det inte kan bli fråga om allvarliga ingrepp. För åtgärder
som får någon större betydelse för egendomens användningssätt och därigenom minskar egendomens värde bör i stället expropriationsvägen anlitas. För åtgärder som vidtas enligt räddningstjänstlagen bör ersättning
lämnas för förlorad avkastning och nytta.
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2.5.8 Åtgärder efter räddningstjänst
Mitt förslag: När en räJdningsinsats är avslutad. skall riiddningsledaren underrätta ägaren eller innehavaren till den egendom räddningsåtgärdcrna har avsett om hehovet av bevakning. restvärdeskydd. sanering och återstiillning.
Om det behövs hcvakning med hänsyn till risken för nya olyckshändelser och bevakningen inte kommer till stånd. skall räddningsledaren ha rätt att utföra bevakningen pä ägarens eller innehavarens
bekostnad.

Kommittens förslag övercnsstiimmer i huvudsak med mitt förslag med
den skillnaden att kommittens förslag iiven innehåller en uttrycklig föreskrift om att en ägan: eller innehavare av
fastighet. byggnad. upplag
eller annan anläggning skall svara för tillsyn av egendomen efter vidtagna
riiddningsåtgärder och att räddningsledaren skall pröva behovet av sådan
tillsyn (Betänkandet s. 248- 251 och 51 och 52
förslaget till lag om
samhällets riiddningstjänst).
Remissinstanserna har inga erinringar mol förslaget.
Skälen för mitt förslag: En huvudprincip inom riiddningstjänsten iir att en
räddningsinsats skall pågå tills det inte föreligger fara för ytterligare skada
eller fara för att en inträffad skada förvärras. Det mftstc vara räddningsledarens sak att bedöma när räddningsinsatsen skall avslutas. När så har
skett återstår i allmänhet ett behov av restvärdcskydd. sanering. återställningsarheten och tillsyn och bevakning av skadeplatsen. Griinsdragningen
mellan räddningstjänst och sådana åtgärder är svår. Detta gäller särskilt
sanering dvs .. rengöring efter utflöden av olja eller andra skadliga iimnen. 1
princip har del inte ansetts ankomma på räddningsorganen att vidta åtgärder efter det att en riiddningsinsats är avslutad. Det främsta skälet härför är
att riiddningsorgancns beredskap skulle äventyras i.>m de under en längre
tid skulle himla personal och utrustning pä samma skadeplats. Jag delar
kornmittens uppfattning att detta motiv fortfarande har bärkraft.
Svenska kommunförbundet och försäkringsgivarna har träffat en överenskommelse om rcstviirdeskydd i samband med brand. Larmtjänst AB
och försäkringsgivarna har vidare inlett ett samarbete om restvärdeinsatser vid andra olyckshändelser iin brand. Numera finns det också flera
saneringsföretag som litar sig att utföra saneringsarbetcn. Mot hakgrund
härav delar jag kommittens uppfattning att det inte finns någon anledning
att t1Higga räddningsorganen att svara för sanering och återställning efter en
räddningsinsats. Som kommitten föreslår bör emellertid räddningsledaren
vara skyldig att underrätta ägaren eller innehavaren av den egendom som
räddningsåtgärderna har avsett om hehovet av åtgtirdcr för rest värdeskydd
och sanering. Enligt min uppfattning är del självklart att ansvaret för
tillsyn och bevakning i första hand ligger på egendomens iigare eller innehavare. Någon särskild föreskrift om detta anser jag därför inte behövs.
Om det behövs bevakning på en skadeplats med hänsyn till risken för all
det skall intriiffa någon ny olyckshändelse finns det ett allmiint intresse att
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bevakningen verkligen kommer till stånd. Om det inte blir fallet bör, som
kommitten föreslår, räddningsledaren ha rätt att uföra bevakningen på
ägarens eller innehavarens bekostnad.
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2.6 Tillsyn
Mitt förslag: Den statliga tillsynen över den kommunala räddningstjänsten och den förebyggande verksamheten i kommunen skall i
huvudsak utövas genom samråd och allmän rådgivning. Någon direkt bestämmelse om vitesföreläggande mot kommunen och befattningshavare hos kommunen skall därför inte finnas kvar. Även
underställningsinstitutet avskaffas. Det innebär att kommunens beslut om räddningstjänstplan inte skall underställas statlig myndighet
för prövning. Staten skall dock ha kvar en möjlighet att direkt
påverka innehållet i räddningstjänstplanen i särskilda fall. Regeringen skall nämligen kunna besluta om ändring i en antagen räddningstjänstplan om det föreligger särskilda skäl.
Räddningsnämnden skall utöva den omedelbara tillsynen inom
varje kommun över efterlevnaden av lagen och föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen. Inom länet skall tillsynen utövas av
länsstyrelsen. Den centrala tillsynen skall utövas av statens räddningsverk. Regeringen får ett bemyndigande att bestämma att den
centrala tillsynen i fråga om statlig räddningstjänst skall utövas av
annan myndighet.
En tillsynsmyndighet skall ha rätt att få tillträde till byggnader,
lokaler och anläggningar och att få de upplysningar och handlingar
som behövs för tillsynen.
En tillsynsmyndighet skall ha rätt att meddela förelägganden och
förbud och att förena dem med vite. Om någon underlåter att vidta
en åtgärd som en tillsynsmyndighet har ålagt honom, skall myndigheten ha rätt att vidta åtgärden på den försumliges bekostnad.

Kommittens förslag överensstämmer i huvudsak med mitt förslag med
den skillnaden att luftfartsverket efter samråd med statens räddningsverk
skall utöva tillsynen i fråga om räddningstjänsten på eller i närheten av en
godkänd flygplats. <Betänkandets. 292-298 och 313 samt 64-66 §§ förslaget till lag om samhällets räddningstjänst).
Remissinstanserna: Svenska kommunförbundet, en kommun och tre
länsstyrelser tillstyrker uttryckligen förslaget i fråga om den statliga tillsynen över den kommunala räddningstjänsten och den förebyggande verksamheten i kommunen. Några instans.er som företräder brandpersonal och
försäkringsgivare är negativa. Deras kritik går ut på att man inte helt kan
lita på att kommunerna tar hänsyn till de faktiska behoven av räddningstjänst. När det gäller tillsynsmyndigheternas befogenheter ifrågasätter några remissinstanser om rätten att vidta åtgärder på den försumliges bekostnad överensstämmer med kraven på rättssäkerhet.
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Skälen för mitt förslag: Jag skall först redovisa mina överväganden i
fråga om den statliga tillsynen över den kommunala räddningstjänsten och
den förebyggande verksamheten i kommunerna. Enligt brandstadgan antas
kommunens brandordning av kommunfullmäktige. Beslutet om antagande
skall underställas länsstyrelsens prövning. Om fullmäktige underlåter att
anta brandordning av innehåll. som länsstyrelsen anser erforderligt. skall
länsstyrelsen förordna om innehållet. l så fall måste länsstyrelsens beslut
underställas regeringens prövning (2 *ll riksdagsbeslutet om riktlinjerna för ökad kommunal självstyrelse och
minskad byråkrati (prop. 1980/81:80. KU 13. rskr. 149) framhålls att
samarbetet mellan statliga och kommunala organ i allmänhet inte främjas
av den form av statskontroll som underställningen utgör. Samråd och
allmän rådgivning ligger i stället mer i linje med en modern syn på samspelet mellan statliga och kommunala organ. Som kommitten påpekar har
handläggning~n av brandordningsärenden i allt väsentligt bestått i samråd
och information. Enligt min uppfattning bör de ovan angivna riktlinjerna
ligga till grund för bedömningen av den tillsyn som fordras. Jag anser att
man kan utgå från att kommunerna vill och kan organisera en effektiv
räddningstjänst och ett verkningsfullt förebyggande arbete. En öppen och
ömsesidig information om organisation och resurser kan därvid främja
verksamhetens utveckling.
På grund av vad jag nu har anfört anser jag i likhet med kommitten att
det inte bör finnas något krav på underställning av kommunens beslut om
räddningstjänstplan.
Staten måste dock ha vissa möjligheter att påverka räddningstjänstplanerna. Till skillnad från andra kommunala verksamheter har räddningstjänsten nämligen en speciell karaktär genom dess stora betydelse för
tryggheten i samhället. För de få fall då en kommun efter samråd och
information antar en räddningstjänstplan - eller gör ändringar i den - som
har allvarliga brister. hör regeringen ha möjlighet att besluta om ändring av
planen.
Enligt 24 § brandstadgan kan länsstyrelsen vid vite föreliigga kommunen
eller kommunala befattningshavare att fullgöra sina åligganden med avseende på räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand. Bestämmelsen har sedan länge inte utnyttjats. ·Motsvarande bestämmelser förekommer inte på andra områden inom den kommunala verksamheten. I
enlighet med den inställning som jag redovisat tidigare anser jag i likhet
med kommitten att föreskriften inte behöver finnas kvar.
Jag går nu över till frågan om tillsynen över efterlevnaden av lagen och
de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.
En tillsynsmyndighets uppgift är att med olika medel se till att de
skyldigheter som anges i lagen blir fullgjorda. Myndigheten skall ingripa
vid konstaterade missförhållanden. En annan viktig uppgift är att skaffa
information och kunskaper och att på grundval härav ge råd och rekommendationer.
För att fullgöra sina uppgifter behöver en tillsynsmyndighet effektiva
styrmedel såsom rätt att meddela förelägganden och förbud och rätt att i
samband därmed sätta ut vite. Om detta visar sig verkningslöst och det är
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av stor betydelse att missförhållanden rättas till utan tidsutdräkt bör tillsynsmyndigheten också ha befogenhet att vidta rättelse på den försumliges
bekostnad. I likhet med kommitten anser jag att sådana befogenheter bör
ges till de myndigheter som skall utöva tillsynen över efterlevnaden av
räddningstjänstlagstiftningen.
Jag delar kommittens uppfattning att räddningsnämnden bör få tillsynsuppgifter på lokal nivå när det gäller åtgärder för att förebygga bränder och
för att hindra eller begränsa brandskador och vissa andra skador. Tillsynen
på detta område och i fråga om kommunal räddningstjänst bör på regional
nivå utövas av länsstyrelsen och på central nivå av statens räddnings verk.
När det gäller den statliga räddningstjänsten kan det dock vara lämpligt att
den centrala tillsynen utövas av de myndigheter som har ansvaret för
resp. räddningstjänst. Regeringen bör därför ges ett bemyndigande att
besluta om detta.
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2.7 Verksamheten i krig m. m.
Mitt förslag: Under krig och när det annars råder civilförsvarsberedskap skall räddningnämndens uppgifter övertas av kommunstyrelsen och räddningskårens uppgifter av civilförsvarsorganisationen
i kommunen.

Kommitten har inte lämnat något förslag om den kommunala räddningstjänsten i krig.
Remissinstanserna har inte närmare berört frågan.
Skälen för mitt förslag: Vid anfall mot landet är det civilförsvarets
uppgift att ~kydda liv och egendom och att hindra följderna av krigshandlingar. Civilförsvaret har således samma uppgifter som kommunen när det
gäller räddningstjänsten.
Jag har tidigare nämnt lagen (1984: 1026) om ändring i civilförsvarslagcn
(J 960: 74). Ändringarna träder i kraft den I januari 1987. Enligt 2
i dess
nya lydelse får regeringen förordna att civilförsvarsorganisationen helt
eller delvis skall inta förstärkt beredskap (civilförsvarsberedskap) om riket
är i krig eller krigsfara eller det råder sådana utomordentliga .förhållanden
som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i.
Lagändringen innebär också att kommunerna har fått nya uppgifter inom
civilförsvaret. De nya bestämmelserna härom innebär bl. a. följande. Civilförsvarsorganisationens omfattning och uppgifter inom varje kommun
skall till sina huvuddrag redovisas i en särskild organisationsplan. som
skall fastställas av länsstyrelsen ( 10 a ~). Varje kommun leder civilförsvarsverksamheten inom sitt område under civilförsvarsberedskap. Till
kommunens förfogande ställer staten en civilförsv:irschef med en civilförsvarsstab och de övriga resurser som redovisas i organisationsplanen (5 ~ ).
Under civilförsvarsberedskap samt under utbildning och övning åligger det
kommunen all ställa kommunen tillhörig materiel och annan egendom till
civilförsvarsorganisationens förfogande i den omfattning organisationsplanen anger 140 ~ I mom. h). I varje kommun skall den ledning av civil-
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försvarsverksamheten som ankommer på kommunen under civilförsvarsberedskap utövas av kommunstyrelsen (41 a § ).
Civilförsvarslagstiftningens regler om rekrytering av personal innebär
vidare att kommunens räddningstjänstpersonal under civilförsvarsberedskap såvitt möjligt skall tas i anspråk för tjänstgöring i civilförsvarsorganisationcn med tjänsteplikt.
Under civilförsvarsberedskap blir en kommun således tvingad att ställa
sina räddningstjänstrcsurser till civilförsvarsorganisationens förfogande.
Kommunen har då ingen möjlighet att själv utföra räddningsinsatser. I
lagen bör det därför tas in en föreskrift om att civilförsvarsorganisationen i
kommunen skall överta räddningskårens uppgifter under civilförsvarsberedskap.
Eftersom kommunstyrelsen under civilförsvarsberedskap skall utöva
ledningen av den civilförsvarsvcrksamhet som ankommer på kommunen
bör det i lagen också tas in en föreskrift om att räddningsnämndens uppgifter skall tas över av kommunstyrelsen då det råder civilförsvarsberedskap.
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2.8 Ikraftträdande m. m.
Den nya lagstiftningen föranleder ändringar av redaktionell art i Jagen
( 1966: 413) om vapenfri tjänst. brottsbalken. lagen ( 1986: 166) om ändring i
luftfartslagen (1957: 297) och Jagen (1977: 265) om statligt personskadeskydd. Beträffande dessa ändringar hänvisar jag till specialmotiveringen.
Jag föreslår att den nya lagen och de av denna föranledda lagändringarna
träder i kraft den I januari 1987. Kommunernas arbete med att anta
räddningstjänstplaner kommer att kräva ytterligare tid. Jag förordar därför
att planerna inte behöver vara antagna förrän den I januari 1988.

3 Upprättande lagförslag
I enlighet med det anförda har inom försvarsdepartementet upprättats
förslag till
I. räddningstjänstlag.
2. lag om ändring i lagen (1966: 413) om vapenfri tjänst.
3. lag om ändring i brottsbalken.
4. lag om ändring i Jagen ( 1986: 166) om ändring i luftfartslagen
( 1957: 297),
5. Jag om ändring i lagen ( 1977: 265) om statligt personskadeskydd.
Förslaget under 3 har upprättats i samråd med chefen för justitiedepartementet. Förslaget under 4 har upprättats i samråd med chefen för kommunikationsdepartementet. Förslaget under 5 har upprättats i samråd med
chefen för socialdepartementet.
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4 Specialmotivering
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4.1 Förslaget till räddningstjänstlag
Räddningstjänstlagen ersätter brandlagen ( 1974: 80) och lagen ( 1960: 331)
om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m. m .. i det följande
kallad atomskyddslagen. I räddningstjänstlagcn finns också några föreskrifter som har motsvarigheter i brandstadgan ( l 962: 91 ). Lagen innehåller flera nya bestämmelser i förhållande till de äldre bestämmelserna. I
många fall behålls dock de äldre bestämmelserna i sak efter endast redaktionella ändringar. I fråga om det sakliga innehållet gäller förarbetena till
dessa bestämmelser, i den mån de inte kommenteras särskilt i det följande.
Lagen disponeras på följande sätt. Efter ett avsnitt med inledande bestämmelser ( 1-5 §§)följer ett avsnitt om kommunal räddningstjänst m. m.
Avsnittet innehåller föreskrifter om kommunens ansvar (6-11 §§ ), räddningskåren (12-14 §§).förebyggande åtgärder mot brand (15-20 §§)och
plan för räddningstjänsten (21-24 §). Härefter följer ett avsnitt som innehåller föreskrifter om statlig räddningstjänst: fjällräddningstjänst (25 §l.
flygräddningstjänst (26 §), sjöräddningstjänst (27 §) och räddningstjänst
vid utsläpp av radioaktiva ämnen (28 och 29 §§). Nästa avsnitt utgörs av
gemensamma bestämmdser för kommunal och statlig räddningstjänst. Det
innehåller föreskrifter om alarmering (30 § ), ledning (31-33 §§). skyldighet att medverka i räddningstjäns:en (34 §) och ersättning till kommun för
medverkan i räddningstjänst m. m. 05-37 §§). Härefter följer ett avsnitt
med bestämmelser som rör enskilda m. fl.: alarmering (38 och 39 §§).
uppgiftsskyldighet (40 §). förebyggande åtgärder (41-43 §§). tjänsteplikt
(44 §).ingrepp i annans rätt (45-47 §§).rätt till ersättning (48-52 §§)och
åtgärder efter räddningstjiinst (53 §).Lagen innehåller slutligen ett avsnitt
med övriga bestämmelser som innehåller föreskrifter om tillsyn (5457 §§).ansvar (58 §).överklagande <59-60 §§).bemyndiganden att meddela ytterligare föreskrifter (61 och 62 §§) och räddningstjänsten i krig
m. m. (63 och 64 §§).

INLEDANDE BESTÄMMELSER
I § Denna lag innehåller föreskrifter om hur samhällets räddningstjänst
skall organiseras och bedrivas.
I lagen finns också bestämmelser om olycks- och skadeförcbyggande
åtgärder samt om rättigheter och skyldigheter för enskilda.
Paragrafen anger lagens innehåll och motsvarar 1 § i kommittens förslag.
Lagen handlar till största delen om samhällets skyldigheter ifråga om
räddningstjänst. Som framgår av andra stycket finns det emellertid också
föreskrifter om enskildas rättigheter och skyldigheter. Lagens bestämmelser om olycks- och skadeförebyggande åtgtirder riktar sig både till samhället och till enskilda.
Lagen delar in samhällets räddningstjiinst i kommunal räddningstjiinst
och statlig riiddningstjänst. Statlig riiddningstjiinst är de åtgärder som vissa
statliga myndigheter enligt 25-28 ~* skall vidta. när det har inträffat vissa
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olyckshändelser eller då det föreligger vissa andra situationer. De olyckshiindelser m:h situationer som avses beskrivs närmare i dessa paragrafer.
Den statliga räddningstjänsten avser således bara åtgärder i vissa speciella
fall. Den kommunala räddningstjänsten är mer allmän. Kommunal räddningstjänst är nämligen de åtgärder som kommunerna skall vidta enligt 6
vid olyckshändelser eller överhängande fara för olyckshändelser i alla
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andra fall än de som avses i 25-28
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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 polisen gör i
tjällområden enligt polislagen ( 1984: 387) samt räddningsinsatser som görs
enligt 26 och 27 *~ utan att det har inträffat någon olyckshändelse eller
föreligger överhängande fara för en olyl.:kshändelse.
Skyldighet för staten eller kommun att göra en räddningsinsats föreligger
endast, om det med hiinsyn 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.

*

Paragrafen motsvarar 1 första stycket brandlagen samt 2 och 3 §~ i
kommittens förslag.
I paragrafen definieras begreppet räddningstjänst som en verksamhet.
Verksamheten består av skadchindrande och skadebegränsande åtgärder
som skall vidtas vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser. Med olyckshändelser avses plötsligt inträffade händelser som har
medfört eller som kan befaras medföra skada. Dit räknas händelser som
beror på företeelser i naturen eller som inträffar utan människors handlande. Som olyckshändelser räknas också händelser som beror på människors
handlande dler underlåtenhet att handla. Detta gäller oberoende av om
handlingen eller underlåtenheten är uppsåtlig eller ej. Som exempel på
olyckshändelser kan nämnas bränder, explosioner, skred, ras, översvämningar. oväder och utflöden av skadliga iimnen. Kravet att det skall vara
fråga om en plötsligt inträffad händelse innebär att långsamma och ständigt
pågående skeenden såsom sättningar i byggnader och jorderosioner inte
räknas som olyckshändelser. Sådana långsamma och ständigt pågående
skeenden kan emellertid i sin tur orsaka något som inträffar plötsligt och
som medför skada: den sättningsskadade byggnaden rasar eller erosionen
föranleder ett jordskred. Sådana händelser skall givetvis betraktas som
olyckshändelser.
I 26 och 27 ~~- som behandlar flygräddningstjänsten och sjöräddningstjänsten. finns föreskrifter om efterforskning, undsättning och sjuktransporter som skall äga rum även om det inte har inträffat någon olyckshändelse eller föreligger fara för en olyckshändelse. Genom andra stycket
hänförs dessa åtgärder till räddningstjänst. Av polislagen (l 984: 387) följer
att polisen gör räddningsinsatser i Gällområden som inte alltid har samband
med någon olyckshändelse. Genom andra stycket hänförs även dessa
åtgärder till räddningstjänst.
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Syftet med lagen är inte att befria den enskilde från ansvar och kostnader för ingripanden vid olyckshändelser och att i stället föra över ansvar
och kostnader till samhället. Lagens syfte är att samhället skall hålla en
organisation som kan gripa in niir den enskilde inte själv eller med anlitande av någon annan kan bemästra en olyckssituation. Samhället skall
ingripa när det framstår som rimligt att samhället svarar för de {1tgärder
som behövs för att avviirja eller begränsa· skada. Räddningstjänsten skall
inte förlora i effektivitet på grund av att räddningsorganen öv~rhopas med
framställningar om hjälp i bagatellartade situationer. Det är mot denna
bakgrund som det i treifje stycket anges under vilka förutsättningar skyldigheten alt ingripa föreligger. Skyldigheten att ingripa 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 kommun svarar för insatsen. Var och en av dessa
förutsättningar måste föreligga för all staten eller kommun skall vara
skyldig all ingripa.
När det gäller fara för människors liv eller hälsa är ett ingripande alltid
motiverat. Kostnadsaspekten har därvid en underordnad betydelse. Avvägningen mellan skadornas betydelse och kostnaderna för ingripandet för
i praktiken störst betydelse i de fall då endast materiella värden stilr på
spel.
Vid olyckor som innebär risk för skador i miljön är det ofta svårt att
bedöma hur omfattande skadorna kan bli och vilka krav på räddningsåtgärder som de kan föranleda. I dessa situationer behövs det därför i regel
en bedömning i det enskilda fallet av vilka insatser som är motiverade.
Bedömningen bör göras i samråd med de myndigheter som har ansvaret för
miljöskyddet.
Utmärkande för samhällets räddningsorganisation är alt den kan ingripa
snabbt. Detta är i de flesta fall nödvändigt vid olyckshändelser som inte är
bagatellartade. Genom ett snabbt ingripande kan fara för skador och ytterligare skador avvär:ias. Givetvis skall samhiillet inte vara tvunget att ingripa om någon annan redan har hunnit vidta erforderliga åtgärder för att
hindra eller begränsa skadorna. Detsamma gäller om sådana åtgärder ännu
inte har vidtagits men man kan räkna med att den vars intressen är hotade
tillräckligt snabbt kan vidta åtgärderna. Dennes möjligheter all göra del
måste bedömas med hänsyn till olyckshändelsens arl och omfattning och
de räddningsresurser han disponerar över eller kan anlita. Många gånger
kan del vara tveksamt om dessa resurser räcker. Vid osäkerhet om ett
ingripande skall göras bör man beakta att ett snabbt ingripande på ett tidigt
stadium för det mesta är billigare och effektivare än ett ingripande som på
ett senare stadium visar sig ofrånkomligt.
I många fall - särskilt vid utflöden av olja eller andra skadliga ämnen kan det återstå återställnings- dlcr saneringsåtgärder när det egentliga
räddningsarbetet är avslutat. Del är givetvis svårt att närmare ange när det
i sådana fall inte längre behövs ett ingripande från samhället. Rent allmänt
kan man säga all det föreligger ett behov av ett sådant ingripande så länge
det finns risk för att oljan eller de skadliga ämnena sprids. Närt. ex. utrunnen olja har vallats eller liinsats in s{1 att del inte längre är någon risk att
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den sprids kan man däremot i de flesta fall räkna med att fortsatta åtgärder
skall kunna vidtas genom skadevållarens eller fastighetsägarens försorg. I
många fall torde han med stöd av hälso- och miljöskyddslagstiftningen
kunna åläggas att genomföra den sanering som behövs. Det är givetvis
ingenting som hindrar att kommunen åtar sig ett saneringsuppdrag mot
betalning. När det gäller sanering av olja i strandzonen finns sedan länge
en utbildad praxis att kommunen utför saneringen och att staten betalar
kommunens kostnader. Som anförts i den allmänna motiveringen kommer
föreskrifter om kommunens rätt till ersättning i sådana fall att tas in i
verkställighetsföreskrifterna till lagen.
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3 § Lagen gäller inte hälso- och sjukvård som avses i hälso- och sjukvårdslagen ( 1982: 763).
I denna paragraf, som till en del svarar mot 4 § i kommittens förslag,
undantas hälso- och sjukvård från lagens tillämpningsområde.
Enligt I §första stycket hälso- och sjukvårdslagen ( 1982: 763) avses med
hälso- och sjukvård i den lagen åtgärder för att medicinskt förebygga,
utreda och behandla sjukdomar och skador. I samma stycke sägs det
vidare att sjuktransporter hör till hälso- och sjukvården, Med sjuktransporter menas i detta sammanhang vägbundna sjuktransportcr. Genom förevarande paragraf undantas hälso- och sjukvården - och därmed de vägbundna sjuktransporterna - från räddningstjänstlagens tillämpningsområde. Sjuktransporter i terrängen är emellertid räddning~tjänst och på sådana
sjuktransporter är räddningstjänstlagen tillämplig.
Gränsen mellan hälso- och sjukvård å ena sidan och räddningstjänst å
andra sidan får emellertid inte dras alltför skarpt. Ett rneclicinskt omhändertagande på en olycksplats som syftar till att etablera och bibehålla vitala
funktioner såsom t. ex. andning och cirkulation måste anses höra till hälsooch sjukvården och ligga inom sjukvårdshuvudmännens ansvarsområde.
Men det hindrar inte att de som deltar i ett räddningstjänstingripande skall
kunna vidta elementära livräddande åtgärder på en olycksplats. t. ex.
genom att utföra konstgjord andning eller att stoppa blödningar.
4 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt
sätt.
Paragrafen motsvarar delvis 5 och 6 §§ i kommittens förslag och har en
viss motsvarighet i 2 § brandlagen och 5 ~ brandstadgan.
I paragrafen anges målet för räddningstjänsten: räddningsinsatserna
skall kunna påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt
sätt. Det innebär bl. a. att räddningsorganen skall hålla en hög beredskap.
Verksamheten måste enligt paragrafen planeras och organiseras så att
målet uppfylls.
5 § Kommunerna och de statliga myndigheter som svarar för verksamhet
enligt denna lag skall samarbeta med varandra och med andra som berörs
av verksamheten.
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Paragrafen motsvarar 7 § i kommittens förslag och har ingen motsvarighet i brandlagen eller brandstadgan.
För att få en effektivare räddningstjänst är det nödvändigt att de som har
ansvaret för olika delar av räddningstjänsten samordnar sin verksamhet.
Paragrafen innehåller en föreskrift om att kommuner och statliga myndigheter som har ansvar för räddningstjänsten skall samordna sin verksamhet såväl administrativt som operativt. Paragrafen innehåller också en
uppmaning till samarbete med andra som berörs av räddningstjänsten.
Härmed åsyftas samarbete med dem som medverkar i räddningstjänsten
och med dem som har uppgifter inom områden som på annat sätt berörs av
räddningstjänsten, t. ex. yrkesinspektionen och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Prop. 1985/86: 170

KOMMUNAL RÄDDNINGSTJÄNST M. M.

Kommunens an.1Tar
6 § Varje kommun skall svara för räddningstjänstcn inom kommunen.
om inte annat följer av 25-28 §§.
Denna paragraf handlar om kommunens ansvar för räddningstjänsten
inom sitt område och motsvarar till en del 2 *brandlagen och 5 ~i kommittens förslag.
·Av paragrafen framgår att kommunen skall svara för räddningstjänsten
inom sitt område. Med den definition av begreppet räddningstjänst som
ges i 2 § innebär det att kommunen skall ingripa vid olyckshändelser eller
då det föreligger överhängande fara för olyckshändelser och att ingripan-.
det skall gå ut på att vidta åtgärder så att skador på människor eller
egendom eller i miljön hindras eller begränsas. Kommunens ingripande
skall inte vara beroende enbart av de kommunala räddningsorganens egna
resurser. Kommunen har ett ansvar för att åtgärder vidtas av de organ som
har lämpliga resurser. För detta ändamål har den som leder ingripandet
möjlighet enligt 34 §att påkalla medverkan från andra statliga och kommunala myndigheter som har lämpliga resurser.
Vad som avses med olyckshändelser har närmare berörts i specialmotiveringen till 2 §.
Att kommunen skall ingripa då faran för en olyckshändelse är överhängande innebär inte en skyldighet för kommunen att allmänt vidta åtgärder på
förhand för att förhindra händelser som kan leda till skador. I det enskilda
fallet kan ett skeende emellertid utveckla sig så att det går att förutse
händelser som kan föranleda skador. Detta gäller särskilt vid naturhändelser såsom stormar, översvämningar och jordskred. Om olyckshändelser i sådana fall kan befaras vara omedelbart förestående, skall kommunen vara skyldig att ingripa och vidta åtgärder som förebygger eller
begränsar skador. Annorlunda förhåller det sig om andra samhällsorgan
har pålagts uppgiften att avvärja händelser som kan leda till skador. Till
polisens uppgifter hör enligt 2 ~ I polislagen< 1984: 387) att förebygga brott
och andra störningar av den allmänna ordningen och säkerheten. Om det
befaras att ett brott, som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för
5 Riksdagen 1985186. I s11111/. Nr 170
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omfattande förstörelse av egendom är omedelbart förestående. är det
polisens uppgift att avvärja brottet eller att bereda skydd mot det. Det
innebär att polisen t. ex. vid ett hot om att låta en sprängladdning detonera
skall leta efter och oskadliggöra sprängladdningen. Kommunens uppgifter i
en sådan situation är att ingripa när olyckshändelsen inträffar. I många
sådana fall är det givetvis nödvändigt att en kommunal räddningsstyrka
kommer till platsen för att förbereda ett ingripande. Då har den möjlighet
att biträda polisen i arbetet med att bereda skydd mot det befarade brottet.
Enligt paragrafen är kommunen inte skyldig att ingripa i fall som avses i
25- 28 §§, dvs. då det är fråga om flygräddningstjänst. fjällräddningstjänst.
sjöräddningstjänst eller räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen.
Att staten i dessa fall har det primära ansvaret behöver inte innebära att
kommunen kan förhålla sig passiv. Om kommunen har lämpliga resurser
kan dessa behöva tas i anspråk. Bestämmelsen i 34 § innebär nämligen
också att kommunen på begäran av en räddningsledare för statlig räddningstjänst är skyldig att delta i ingripandet med personal och utrustning.
om inte den egna verksamheten allvarligt hindras av det.
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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.
Paragrafen motsvarar till en del 2 § brandlagen samt 9 och 53 §~ i
kommittens förslag.
Av paragrafen framgår att ansvaret för den brand- och brandskadeförebyggande verksamheten ligger på kommunerna. Paragrafen innehåller också en bestämmelse om att kommunerna skall främja annan olycks- och
skadeförbyggande verksamhet.
Den viktigaste åtgärden för att hindra och begränsa skador är att förebygga att skador uppstår. dvs. se till att olyckshändelser inte inträffar och.
om olyckan är framme. ha vidtagit åtgärder som minskar skadornas omfattning. Uppgiften att förebygga olyckor åvilar många myndigheter.
Tillsynen enligt miljöskyddslagen ( 1969: 387) av miljöfarlig verksamhet
utövas av statens naturvårdsverk och länsstyrelserna samt. i vissa fall.
miljö- och hälsoskyddsnämnderna.
.
Arbetarskyddsstyrelsen och dess regionala myndigheter skall se till att
arbetsmiljön utformas så att betryggande säkerhet ges mot bl. a. olycksfall.
I tillsynen ingår att kontrollera att skyddsåtgärder vidtas mot skada genom
fall. ras. brand. explosion. elektrisk ström eller liknande.
Lagen ( 1985: 426) om kemiska produkter har till syfte att förebygga att
skador på människors hälsa eller i miljön förorsakas av kemiska ämnens
inneboende egenskaper. Tillsyn över efterlevnaden av den lagen utövas av
llera myndigheter.
På trafikens område har trafiksäkerhetsverket ansvaret för d~n olycksförebyggande verksamheten.
Ansvaret för att byggnader blir säkra åvilar byggnadsnämnderna.
Med så många myndigheter - av vilka här endast några har excmplifie-
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rats - med ansvar för olika områden går det inte att dra en skarp gräns
mellan ansvarsområdena. Det är därför angeläget att vidga samarbetet
mellan berörda myndigheter. Genom andra meningen i denna paragraf
läggs ett särskilt ansvar på kommunerna att främja samarbetet och verka
för att brister i skadeskyddet vid olika anläggningar rättas till. t. ex. genom
påpekande till den ansvariga myndigheten.
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8 § Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras
resurser för räddningstjänsten och för förebyggande verksamhet enligt 7 §.
Paragrafen motsvarar delvis 12 § i kommittens förslag men har ingen
motsvarighet i brandlagen.
Denna paragraf innehåller en uppmaning till kommunerna att samverka
med varandra ifråga om räddningstjänsten och i frågor som rör förebyggande åtgärder mot såväl bränder som skador till följd av bränder. Som
framgår av den allmänna motiveringen är det meningen att kommunerna
själva utan inblandning från statens sida skall bestämma innehållet i och
formerna för samarbetet.
Som framgått av den allmänna motiveringen har genom Svenska kommunförbundets försorg bildats regioner för kommunal samverkan inom
räddningstjänstcn. Dessa s. k. räddningsregioner bör ge goda möjligheter
att utveckla samarbetet mellan kommunerna så att räddningstjänsten och
den förebyggande verksamheten blir effektiv.
9 § I varje kommun skall det finnas en räddningsnämnd och en räddningskår.
Kommunen får tillsätta en särskild räddningsnämnd eller uppdra åt en
annan nämnd att vara räddningsnämnd. Om inte detta har skett, är kommunstyrelsen räddningsnämnd.
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.

Första stycket motsvarar 11 § första stycket i kommittens förslag och till
en del 3 och 4 §§ brandlagen. Andra stycket motsvarar 3 § första stycket
brandlagen och 8 § i kommittens förslag. Tredje stycket har viss motsvarighet i 6 § brandlagen och 13 § kommittens förslag.
Paragrafen innehåller bestämmelser om hur förvaltningen av räddningstjänsten skall örganiseras. Kommunen kan inrätta en särskild räddningsnämnd eller uppdra åt en annan nämnd att vara räddningsnämnd. Kommunstyrelsen får ett sistahandsansvar för räddningstjänsten. Kommunstyrelsen blir nämligen räddningsnämnd om en särskild räddningsnämnd
inte inrättas och uppgiften inte anförtros åt någon annan nämnd.
Räddningskåren skall sköta hela den kommunala räddningstjänsten dvs.
alla olika slag av kommunal räddningstjänst inom kommunens hela område. Tredje stycket ger kommunen rätt att komma överens med en annan
kommun om att ha en gemensam räddningskår. Det ger också möjlighet för
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kommunen att helt eller delvis överlåta räddningskårens arbetsuppgifter
till en annan kommun. Detta innebär först och främst att kommunen kan
överlåta till en annan kommun att sköta all räddningstjänst i hela kommunen. Kommunen kan också överlåta åt den andra kommunen att hålla
en eller flera räddningsstyrkor i en del av kommunen eller att utföra vissa
av räddningskårens uppgifter i kommunen. Det är således också möjligt att
enbart överlåta uppgiften som räddningschef. De olika slagen av partiella
överlåtelser kan givetvis kombineras. En överlåtelse av räddningskårens
samtliga arbetsuppgifter innefattar även de uppgifter som ankommer på
räddningschefcn i denna hans egenskap och de uppgifter som ankommer
på honom i hans egenskap av räddningsledare.
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10 § 1 fråga om en särskild räddningsnämnd ska.Il gälla följande föreskrifter i 3 kap. kommunallagen (1977: 179)
2 §om antalet ledamöter m. m ..
3 § första stycket om valbarhet m. m ..
4 § om rätt till ledighet från anställning,
5 § första stycket om mandattid,
5 § tredje stycket om verkan av ledamots avgång,
·
6 § om ordförande och vice ordförande,
7 §om tid och plats för sammantråde samt om närvarorätt vid sammanträde,
8 § om suppleants tjänstgöring m. m.,
9 § första stycket om beslutsförhet,
10 § om beslutsförfarande och protokoll.
11 § om delgivning m. m ..
12 §om reglemente och delegation.
För Stockholms kommun skall dock inte gälla 3 kap. 5 § första stycket
eller 6 § kommunallagen.
Paragrafen motsvarar 3 a § brandlagen. Till en del motsvaras paragrafen
av 10 §i kommittens förslag.
lj{'irsta stycket görs bestämmelserna i 3 kap. kommunallagen (1977: 179)
om kommunstyrelses organisation och arbetsformer tillämpliga på särskild
räddningsnämnd. Samma hänvisning finns i lagstiftningen om andra specialreglerade kommunala nämnder.
I andra stycket föreskrivs undantag för Stockholms kommun i fråga om
mandattid och val av ordförande och vice ordförande. Det finns inga
lagregler i dessa hänseenden för de specialreglerade nämnderna i Stockholms kommun. Om detta finns det i .stället föreskrifter i ett reglemente
som antagits av kommunfullmäktige. Beträffande val av ordförande gäller
för Stockholms kommun bestämmelserna i 3 kap. 17 och 18 §§kommunallagen.
Det kan anmärkas att bestämmelserna om jäv i den föreslagna. nya
förvaltningslagen (se prop. 1985/86: 80! skall tillämpas i samtliga ärenden
hos räddningsnämnden. oavsett om kommunstyrelsen är räddningsnämnd
eller annan nämnd har fått i uppdrag att vara räddningsnämnd.
11 § Uppdrag att besluta på räddningsnämndens vägnar får inte omfatta
förelägganden eller förbud vid vite eller verkställande av åtgärd på den
försumliges bekostnad.
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Räddningsnämnden får meddela den som utan att vara tjänsteman hos
kommunen fullgör uppgifter åt nämnden befogenhet att på nämndens vägnar meddela i verksamheten erforderliga förelägganden och förbud enligt
56 första stycket.
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Första stycket motsvarar 10 § tredje stycket i kommittens förslag och
har ingen motsvarighet i brandlagen.
I J kap. 12 § andra stycket kommunallagen (1977: 179) finns en generell
delegationsrätt. Enligt lagrummet får kommunstyrelsen, om fullmäktige
beslutar det, uppdra åt en särskild avdelning, bestående av ledamöter eller
suppleanter i styrelsen, åt en ledamot eller suppleant eller åt en tjänsteman
hos kommunen att på styrelsens vägnar besluta i en viss grupp av ärenden.
Beskaffenheten av dessa ärenden skall anges i reglemente för kommunen
eller i ett särskilt beslut. Delegationsbestämmelsen gäller även oreglerade
nämnder. Bestämmelsen har genom 10 ~ första stycket också gjorts tillämplig på särskild räddningsnämnd.
Föreskriften gör det möjligt att delegera beslutanderätten i vissa ärenden
till bl. a. räddningschefen. Delegation bör dock inte kunria ske av befogenheter att besluta om allvarligare ingrepp i enskildas rätt. Ärenden rörande
föreläggande vid vite eller verkställande av åtgärd på den försumliges
bekostnad har därför enligt första stycket undantagits från delegation.
Utformningen av stycket innebär att det inte heller är tillåtet att överlåta
beslutanderätten i sådana ärenden till dem som avses i andra stycket. Det
är att märka att undantagen gäller oavsett vilket organ som är räddningsnämnd: särskild räddningsnämnd, annan nämnd som har fått i uppdrag att
vara räddningsnämnd eller kommunstyrelsen.
Andra stycket har en viss motsvarighet i 13 § I mom. brandstadgan och
ger räddningsnämnden möjlighet att överlåta befogenheten att meddela
förelägganden och förbud till den som utan att vara tjänsteman hos kommunen fullgör uppgifter åt räddningsnämnden. De som i första hand kommer i fråga för sådan delegation är skorstensfejarmästarna och deras biträden. Dessa är i regel inte kommunala tjänstemän. Det kan också förekomma att brandsyn förrättas av andra än kommunala tjänstemän. Den soin
förrättar brandsyn bör då ha möjlighet att meddela erforderliga förelägganden om avhjälpande av de brister söm konstateras vid brandsynen. Som
framgår av första stycket är det inte tillåtet att delegera befogenheten att
meddela vitesförelägganden eller beslut om verkställande av åtgärd på den
försumliges bekostnad.

Riiddningskåren
12 ~ Räddningskårcn 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.
Paragrafens första stycke har ingen motsvarighet i brandlagen eller i
kommittens förslag. Andra stycket motsvarar till en del 6 § brandlagen och
13 ~ i kommittens förslag.
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Av första stycket framgår att det är räddningskåren som har ansvaret för
råddningsinsatserna.
Enligt andra stycket är det också möjligt för kommunen att på enskilda
överlåta vissa räddningsinsatser som kräver särskild kompetens t. ex. bekiimpning av olja eller andra skadliga ämnen. Det är inte tillåtet för en
kommun att överlåta hela ansvaret för räddningstjänsten på ett enskilt
organ.
Det är att märka att kommunen har ansvaret för ett räddningsingripande
även om det utförs av någon på grund av avtal enligt andra stycket.
I I 3 finns en bestämmelse som gör det möjligt för en kommun att i
vissa andra fall träffa avtal om överlåtelse av en del av räddningstjänsten.
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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 ingå
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.

Fiirsta stycket motsvarar 11 §andra stycket i kommittens förslag och till
en del 4 första stycket brandlagen.
Andra stycket motsvarar 6 § brandlagen och 13 i kommittens förslag.
Tredje stycket har ingen motsvarighet i brandlagen eller kommittens
förslag.
Första stycket innehåller bestämmelser om räddningskårens organisation. Av bestämmelserna framgår att det i stor utsträckning ankommer på
kommunerna själva att bestämma organisationens utseende. Det enda som
är obligatoriskt är att det skall finnas en räddningschef och minst en
räddningsslyrka. I övrigt står det kommunen fritt att organisera flera
räddningsstyrkor och att organisera räddningsvärn. Räddningsvärn motsvarar brandvärn enligt brandlagen.
Som framgått av den allmänna motiveringen är huvudregeln att den
kommunala räddningstjänsten skall skötas av kommunala räddningstjänstorgan. Vid vissa anläggningar kan det bedrivas verksamheter som kräver
särskilda räddningsresurser i form av personal och utrustning, t. ex. brandsty_rkor vid vissa industrier eller större trafikflygplatser. Det kan i vissa fall
vara lämpligt att sådana resurser knyts till den kommunala räddningstjänsten. Enligt andra stycket kan en kommun träffa avtal med ägaren eller
innehavaren av en sådan anläggning om att den särskilda styrkan eller
enheten skall ingå som räddningsstyrka i räddningskåren. Detta gäller bara
ägare eller innehavare av sådana anläggningar där räddningsresurserna·
främst har skapats för att möta olyckshändelser i anläggningen. Det skall
således inte vara möjligt att överlåta räddningstjänsten till entreprenörer.
Att vissa särskilda uppgifter inom räddningstjänsten dock kan lämnas över
till entreprenörer framgår av 12 §andra stycket.
Att enheten ingår som en räddningsstyrka i räddningskåren innebär

*

*

70

givetvis att dess räddningsinsatser utanför den egna anläggningen är kommunal räddningstjänst. Kommunen har därmed det yttersta ansvaret för
ledningen och utförandet av räddningsinsatsen. Vid olyckshändelser inom
en anläggning vid vilken det finns en räddningsenhet är kommunen i
princip bara skyldig att ingripa när räddningsenheten inte kan bemästra
situationen. Ingår enheten på grund av avtal som räddningsstyrka i kommunens räddningskår. kan det i ett sådant läge uppstå tvekan om det är den
som svarar för anläggningen eller om det är kommunen som har ansvaret
för ledningen och utförandet av räddningsinsatsen. För att det inte skall
råda någon oklarhet i dessa avseenden föreskrivs i andra stycket att
enhetens räddningsinsatser är att anse som kommunal räddningstjänst
också när insatserna görs inom den egna anläggningen.

Prop. 1985/86: 170

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.
Paragrafen motsvarar 11 § tredje stycket i kommittens förslag och till en
del 4 § första stycket brandlagen.
Paragrafen innehåller bestämmelser om rekryteringen av personal till
räddningsstyrka och räddningsvärn. Föreskrifterna iförsta stycket innebär
att en räddningsstyrka inte kan bestå av frivillig personal. Personalen i
räddningsstyrkan måste vara anställd. Därmed avses anställning på heltid
eller deltid.
Första stycket innehåller ett krav att personalen i räddningsstyrkan skall
ha förvärvat nödvändig kompetens genom utbildning och erfarenhet. Närmare bestämmelser om utbildning och kompetens kommer att meddelas
som verkställighetsföreskriftcr till lagen.
Räddningsvärnets personal får enligt andra stycket inte vara anställd
utan skall rekryteras på grund av tjänsteplikt. En föreskrift om tjänsteplikt
för tjänstgöring i räddnings värn finns i 44 § tredje stycket. Av den framgår
att i första hand frivilliga skall tas ut för tjänstgöring i räddningsvärn.

FiirebyJ:J:WUie åtRiirder mot brand
15 § Räddningsnämnden skall svara för att brandsyn och sotning utförs
regelbundet.
Paragrafen motsvarar 7 § brandlagen och 54 § första stycket i kommittens förslag.
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
räddningsnämnden.
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Paragrafen motsvarar 12 § I och 3 mom. brandstadgan samt 55 och 57
i kommittens förslag. Enligt fiirsra stycket ankommer det pi.i regeringen
eller den myndighet som regeringen utser att bestämma vilka byggnader
och anläggningar som regelbundet skall kontrolleras genom brandsyn.
Därvid bör främst komma i fråga sådana byggnader och anläggningar där
risken för bränder är särskilt stor eller där hränder kan orsaka svåra eller
omfattande skador. På grund av särskilda omständigheter i det enskilda
fallet kan det vara befogat med brandsyn även vid andra byggnader eller
anläggningar och vid andra tillfällen än som framgår av föreskrifterna oril
brandsyn. I stycket finns en bestämmelse som gör det möjligt för en
tillsynsmyndighet att besluta om brandsyn i sådana fall.
Begreppet brandskydd är inte definierat i lagen. Därmed menas åtgärder
som syftar till att eliminera risker för brand och skador till följd av brand. I
brandskyddet kan ingå anbringande av brandvarnare. anvisningar om
utrymningsvägar. anskaffning av släckningsutrustning etc. Som framgår av
41 och 43
sträcker sig skyldigheten att hålla brandskydd bara till vad
som i varje enskilt fall är skäligt med hänsyn till kostnaderna. Åtgärder
som är mer ekonomiskt betungande än som är skäligt med hänsyn till det
avsedda syftet får alltså inte föreskrivas.
Enligt 12 § I mom. brandstadgan skall brandsyn förrättas av brandchefen eller av brandbefäl som han har förordnat därtill. Av andra stycket
"ramgår att det är räddningsnämnden som förordnar brandsyneförrättare. I
Je flesta fall torde räddningschefen eller något annat räddningsbefäl utses
till bnmdsyncförrättarc. Ett förordnande om att förrätta brandsyn kan
kombineras med ett delegationsuppdrag att besluta om föreläggande eller
förbud i samtliga eller i vissa av de brandsyncärenden som förordnandet
avser.

Prop. 1985/86: 170

**

17 § Genom sotningen skall eldstäder och andra fasta förbrilnningsanordningar. som inte är inrättade för eldning titeslutande 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. En tillsynsmyndighet
kan besluta om sådan kontroll av brandskyddet också i andra fall.
Sotning och kontroll enligt första stycket av brandskyddet skall utföras
av skorstcnsfejarmästare eller skorstensfejare som biträder skorstensfejarmästaren. Räddningsnämnden får i fråga om speciella anläggningar och
enstaka avlägset belägna bostadshus medge att någon annan utför sotningen och kontrollen.

*

Paragrafen motsvarar 12 2 och 3 inom. samt 17 och 18 **brandstadgan. I kommittens förslag motsvaras paragrafen av 3. 8 och 9 **förslaget
till lag om sotnings verksamheten.
18 § Kommunfullmäktige får föreskriva att. avgift skall erläggas för
brandsyn och för sotning.
Paragrafen innehåller ett bemyndigande till kommunen att meddela föreskrifter om avgifter för brandsynen och för sotningen.
Såvitt gäller sotningsavgiften motsvarar paragrafen 20 § brandstadgan

72

och till en del 20 *i kommittens förslag till lag om sotningsverksamheten. I
fråga om brandsyneavgiften har paragrafen ingen motsvarighet i nuvarande ordning eller kommittens förslag.

Prop. 1985/86: 170

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.
Paragrafens j('jr.1·ta stycke motsvarar 68 § andra stycket i kommittens
förslag till lag om samhällets räddningstjänst och 12 § i förslaget till lag om
sotningsverksamheten och har en viss motsvarighet i 18 a § brandlagen.
Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen är varje medborgare gentemot det
allmänna skyddad mot bl. a. husrannsakan eller liknande intrång. Denna
rättighet kan enligt 2 kap. 12 §begränsas genom lag. Förevarande paragraf
innebär en sådan begränsning genom att den ger de som förrättar brandsyn
och de som utför sotning och kontroll av brandskyddet enligt 17 ·§ rätt att
med biträde av polisen få tillträde till den anläggning som berörs. Det ligger
i sakens natur att de som får denna befogenhet i första hand skall försöka få
tillträde genom frivillig medverkan från den som äger eller innehar anläggningen. Det är först när sådana försök visar sig utsiktslösa som det kan bli
aktuellt att med tvång bereda sig tillträde till anläggningen·.
20 § Regeringen får meddela föreskrifter om frister för sotning och
brandsyn 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.
Paragrafen motsvarar 20 § i kommittens förslag till lag om sotningsverksamheten.
Enligt 8 kap. 7 * första stycket regeringsformen får riksdagen överlåta
sin normgivningsmakt i fråga om ämnen som rör bl. a. skydd för liv eller
hälsa. Förebyggande åtgärder mot brand avser att skydda liv och hälsa.
Enligt förevarande paragraf bemyndigas regeringen att meddela ytterligare
föreskrifter om frister för sotning och brandsyn och om eldningsförbud.
Bemyndigandet ger också regeringen mlijlighet att meddela ytterligare
föreskrifter om liknande förebyggande åtgärder mot brand. I paragrafen
finns också ett bemyndigande enligt 8 kap. 11 § regeringsformen för regeringen att överlåta åt en myndighet eller åt kommun att meddela sådana
föreskrifter.

Rii ddn i ng st}ii ns tpi a11
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,
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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 riiddningskåren.
I förekommande fall skall planen också innehålla uppgifter om
I. anläggningar som avses i 43 § samt vattentäkter och andra omräden
där en olyckshändelse kan medföra allvarliga skador i miljön,
2. hamnar och deras gränser i vattnet.
3. avtal om samverkan inom kommunalförbund och räddningsregion.

.Prop. 1985/86: 170

Paragrafen har viss motsvarighet till I § första stycket. 4 § och 4 a ~
brandstadgan. Den motsvaras i kommittens förslag av 15 §.
Enligt paragrafen skall av en räddningstjänstplan i stora drag framgå hur
kommunens organisation för räddningstjänsten är organiserad och vilka
resurser den har. Som framgått av den allmänna motiveringen är räddningstjänstplanen till för att underlätta den statliga tillsynen över den
kommunala räddningstjänsten. Planen utgör också viktig information för
kommunens innevånare. En plan skall finnas i vaije kommun oavsett vilka
avtal om överlåtelse av skötseln av räddningstjänsten som kommunen kan
ha träffat. Inget hindrar att det i planen tas in fler uppgifter än i de
hänseenden som anges i paragrafen.
Med insatstid avses tiden från alarmering av insatsstyrkan till dess
räddningsarbetet kan påbörjas, dvs. summan av anspänningstid, körtid och
angrepps tid.
Bestämmelser om kommunalförbund finns i lagen ( 1957: 281 J om kommunalförbund. I fråga om räddningsregioner hänvisas till den allmänna
motiveringen (avsnitt 2.2.8).
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.
Paragrafen motsvarar delvis 2 §brandstadgan och 16 ~första och andra
styckena i kommittens förslag.
Av paragrafen framgår att det är kommunfullmäktige som beslutar om
att anta räddningstjänstplanen och att göra ändringar och tillägg i planen.
För att tillsynsmyndigheterna och andra berörda myndigheter skall få
kännedom om innehållet i kommunernas räddningstjänstplaner föreskrivs
att planen skall tillställas de myndigheter som regeringen bestämmer.
Detta gäller även ändringar i och tillägg till planen.
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.
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Paragrafen motsvarar 17 § i kommittens förslag.
I paragrafen åläggs kommunen att samråda med berörda myndigheter
när ett förslag till räddningstjänstplan eller en ändring i eller ett tillägg till
planen upprättas.
Som exempel på kommunala myndigheter kan niimnas - förutom räddningsnämnderna i angränsande kommuner - byggnadsnämnden, miljöoch hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och fritidsnämnden i den egna
ko1T1munen. De statliga myndigheter som kan komma i fråga är givetvis
länsstyrelsen och statens räddningsverk. Dessutom bör kustkommuner
samråda med sjöfartsverket och tullverkets kustbevakning. Kommuner
med flygplatser bör även samråda med luftfartsverket.

Prop. 1985/86: 170

24 § Regeringen får på framställning av den myndighet som regeringen
bestämmer besluta om ändring a·; en räddningstjiinstplan.
Paragrafen motsvarar 16 §tredje stycket i kommittens förslag.
Som framgår av den allmänna motiveringen skall den nu rådande ordningen att underställa brandordningarna länsstyrelsens prövning inte gälla
för räddningstjänstplanerna. Av den allmänna motiveringen framgår också
att det har befunnits nödvändigt att ha kvar en möjlighet för staten att
påverka räddningstjänstplanen i speciella fall. Om en riiddningstjiinstplan
uppvisar allvarliga brister skall ·~nligt denna paragraf regeringen ha möjlighet att besluta om ändring av planen. Avsikten är att statens räddningsverk
skall vara den myndighet som får göra framställningen hos regeringen.
Under räddningsverket får länsstyrelserna övervaka planerna och för
räddningsverket peka på brister och behov av ändringar i planerna.
STATLIG RÄDDNINGSTJÄNST
l:}ii 11riidd11 in RStjiin s r

Inom ljällområden skall polisen till följd av polislagen ( 1984: 387)
l. efterforska och rädda den som har försvunnit under si\dana omständigheter att det kan befaras att det föreligger fara för hans liv eller allvarlig
risk för hans hiilsa.
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 hjiilp.
25 §

Paragrafen motsvarar 18 § i kommittens förslag.
Enligt 2 § 4 polislagen ( 1984: 387) hör det till polisens uppgifter att lämna
allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd
liimpligen kan ges av polisen. Förevarande paragraf beskriver vad dessa
uppgifter innebär i fjällområdena. dvs. vad som avses med tjällriiddningstjänst.
Fjällräddningstjänsten omfattar enligt paragrafens .fi"irsta punkt efterforskning och räddning av försvunna personer. Att det iir fråga om allvarliga fall framgår av kravet att det skall befaras att det föreligger fara för liv
eller allvarlig risk för hälsa.
Enligt paragrafens andra punkt omfattar tjällräddningstjänsten också
riiddning av människor som har råkat ut för olyckshändelser eller har
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drabbats av sjukdom. Även här är det fråga om allvarliga fall. Det krävs
niimligen i dessa fall att vederbörande snabbt behöver komma under vård
eller få annan hjälp. Dessa riiddningsåtgärder kan i och för sig innefatta
sjuktransporter enligt hälso- och sjukvårdslagen ( 1982: 763). dvs. vägbundna sjuktransportcr. Genom 3 §är räddningstjänstlagcn emellertid inte
tillämplig på sädana transporter. Förevarande paragraf begränsar alltså
inte landstingskomrnunernas ansvar för de vägbundna sjuktransporterna
enligt hälso- och sjukvårdslagen. Räddningsåtgärderna i paragrafens andra
· punkt innefattar emellertid i och för sig också kommunal räddningstjänst.
Som har berörts i den allmänna motiveringen kan det ofta ligga närmare till
hands att räddningskåren gör en räddningsinsats då en olyckshändelse
eller ett sjukdomsfall har inträffat. Detta gäller särskilt i bebyggda områden
där det finns farbara vägar. Det måste bli olycksplatsens belägenhet,
klimatet. terrängen och andra yttre förhållanden som avgör om polisen
eller räddningskåren skall svara för räddningen. r en akut situation är det
väsentliga att r~iddningsinsatsen kommer till stånd. Vem som slutligt skall
stå för kostnaderna får klaras upp i efterhand mellan kommunen och
polisen.

Prop. 1985/86: 170

Fl)'Rriidd11ings(jän.1·t

26 § Vid llyghaverier inom Sveriges sjöterritorium. med undantag för
vattendrag. kanaler. hamnar samt andra insjöar än Vänern. Vättern och
Mälaren. skall luftfartsverket svara för räddningstjänsten.
Luftfartsverket skall svara för förebyggande räddningsinsatser mot skador. när ett lufcfartyg är nödställt eller när fara hotar lufttrafiken. Verket
skall också svara för efterforskning av luftfartyg som saknas.
Pnragrafcn motsvarar delvis 11 kap. I § första stycket luftfartslagen
( 19.57: 297) samt 21 § och 22 ~ första stycket i kommittens förslag.
I första stycket slås det fast att luftfartsverket skall svara för räddningstjänsten vid llyghaverier i havet. kustvattnen och de tre största insjöarna
med undantag för hamnar. Vid llyghavericr i andra vatten och på land
ligger enligt 6 § ansvaret för räddningstjänsten på kommunerna.
Enligt andrn stycket skall luftfartsverket också svara för förebyggande
räddningsinsatscr. när ett luftfartyg är nödställt eller fara hotar lufttrafiken
samt svara för efterforskning av saknade luftfartyg. För dessa verksamheter finns ingen geografisk begränsning till vissa delar av landet.

Sjöriiddningstjiins t
27 § Inom Sveriges sjöterritorium. med undantag för vattendrag, kanaler. hamnar samt andra insjöar än Vänern. Vättern och Mälarcn. skall
I. sjöfartsverket svara för efterforskning och räddning av människor.
som är eller kan befaras vara i sjönöd, och för sjuktransporter från fartyg,
2. tullverkets kustbevakningsorganisation svara för räddningstjänstcn.
när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vattnet.

Paragrafens första stycke motsvarar 25
mittens förslag.

*och 26 *första stycket i kom-
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Paragrafen innehåller föreskrifter som reglerar statens ansvar för sjöräddningstjänsten.
Detta ansvar begränsas i första stycket geografiskt på samma sätt som
när det gäller räddningstjiinsten vid tlyghaverier enligt 26 § första stycket.
Ansvaret är alltså begränsat till havet. kustvattnen och de tre största
sjöarna med undantag för hamnar. Vid olyckshiindelser i andra vatten
ligger enligt 6 § ansvaret för räddningstjiinsten på kommunerna.
I punkterna I nch 2 anges närmare vilka räddningsåtgärder som innefattas i sjöräddningstjänsten.
I första punkten nämns efterforskning och räddning av människor som
är eller kan befaras vara i sjönöd. För det mesta råder det ingen tvekan niir
människor är i sjönöd. Det kan vara fallet när människor är ombord på ett
fartyg som har sprungit läck och håller på att sjunka eller på ett fartyg som
inte kan manövreras på ett säkert sätt till följd av maskin- eller roderhaveri
eller andra skador. Detsamma gäller dem som befinner sig ombord på ett
brinnande fartyg och som inte kan bekämpa branden framgångsrikt. Den
som har fallit i vattnet från ett fartyg och inte utan vidare kan rädda sig upp
på fartyget igen eller komma i land iir också i sjönöd. Även den som saknas
efter att ha gett sig ut på sjön måste befaras vara i sjönöd till dess han clkr
hon påträffas eller det bedöms utsiktslöst att efterforskning skall ge resultat. Den som ramlar i vattnet från land eller som i samband med bad
kommer i en nödsituation kan däremot mera sällan anses vara i sjönöd.
Den som hamnar i vattnet efter ett flyghaveri skall inte bli föremål för ett
sjöräddningsingripande. Som framgår av föregående paragraf är i ett sådant fall både efterforskningen vid nedslag i vattnet och den räddning som
skall ske när olycksplatsen har lokaliserats uppgifter för flygräddningstjänsten. Givetvis skall de som deltar i sjöräddningstjänstcn i sådana fall
bistå i den utsträckning som är möjligt. Huvudsyftet med åtgärderna enligt
denna punkt är att efterforska och rädda människor. Som ett led i det
arbetet kan det bli aktuellt att bärga fartyg. Avsikten är dock inte att sjöräddningstjänsten i någon större utsträckning skall omfatta räddning av
egendom.
Den myndighet som har ansvaret för sjöräddningstjiinsten svarar för
räddningsinsatserna oavsett hur nära stranden insatserna behöver göras.
Detta får givetvis inte hindra att en räddningsinsats görs av ett annat
räddningsorgan. om det har större förutsättningar att snabbt vidta nödvändiga räddningsåtgärder. Om en insats behöver göras nära stranden, iir det
oftast lämpligt att den görs från land. I de flesta fall har räddningskilren den
bästa beredskapen och de bästa resurserna för sådana insatser. Räddningskåren kan också på grund av 34 bli skyldig att göra dem.
Mot bakgrund härav är det angeläget att deil myndighet som har ansvaret för sjöräddningstjänsten kommer överens med berörda kommuner om
de åtgärder som skall vidtas då räddningsinsatser behöver göras intill eller i
närheten av stranden.
Sjöräddningstjänsten omfattar enligt första punkten också sjuktransporter från fartyg.
Av andra punkten framgår att sjöräddningstjänsten också omfattar åtgärder som hindrar eller begränsar skador i miljön eller på egendom till
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följd av utflöde av olja eller andra skadliga ämnen. När oljan eller de
skadliga ämnena har flutit i land ankommer det enligt 6 på kommunen att
vidta de akuta åtgärder som behövs. Därefter återstår i allmänhet ett mer
eller mindre omfattande saneringsarbete. Kommunen är i och för sig inte
skyldig att utföra sanerings- och återställningsarbete. Som framgår av vad
som sägs i specialmotiveringen till 36 har kommunen emellertid, rätt till
. ersättning av staten för saneringskostnader i sådana fall.
Som framgår av den allmänna motiveringen skall den nuvarande ansvarsfördelningen mellan sjöfartsverket och tullverkets kustbevakning behållas i avvaktan på ställningstagandet till frågan om en sammanslagning
av dessa myndigheter.

*
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Riiddningstjiinst i·id utsläpp m· radioaktil'{I iimnen

*

28
Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning i
sädan omfattning att särskilda åtgärder kriivs för att skydda allmänheten
eller vid överhängande fara för ett sådant utsläpp skall länsstyrelsen svara
för räddningstjänsten.
I I0 lagen ( 1984: 3 J om kärnteknisk verksamhet finns bestämmelser om
skyldighet för innehavare av kärnteknisk anläggning att vidta de åtgärder
som behövs för att upprätthålla säkerheten vid anläggningen.

*

*

Paragrafens.filrsta stycke motsvarar I atomskyddslagen samt 30 *och
första stycket första meningen i kommittens förslag.
Kärnteknisk verksamhet regleras i lagen ( 1984: 3) om kärnteknisk verksamhet. För sådan verksamhet krävs tillstånd <5 *'· I samband med tillståndsprövningen kan vidare sådana villkor uppställas som behövs med
hänsyn till säkerheten (8
Första stycket i denna paragraf innehåller bestämmelser om de åtgärder
som skall vidtas dä radioaktiva ämnen sliipps ut från en kärnteknisk
anläggning eller det föreligger överhängande fara för ett sådant utsläpp.
Begreppet kärnteknisk anläggning används i samma betydelse som i 2 *
lagen om kärnteknisk verksamhet. Med kärnteknisk anläggning avses allt-

31

*

*).

så
I. anläggning för utvinning av kärnenergi <kärnkraftsreaktorJ.
2. annan anläggning i vilken en självunderhållande kärnreaktion kan ske.
såsom forskningsreaktor.
3. anläggning för utvinning. framställning. hantering. bearbetning. lagring eller slutlig förvaring av kärnämne.
4. anläggning för hantering. bearbetning. lagring eller slutlig förvaring av
kärnavfall.
Till skillnad frfrn I atomskyddslagen begriinsas inte paragrafens tilllämplighet av att anläggningen är belägen inom landet. Paragrafen gäller
iiven olyckshändelser i kärntekniska anläggningar utanför Sverige. när
radioaktiva ämnen sprids in över landet eller när det föreligger överhängande fara för en sådan utspridning. I fråga om innebörden av begreppet
överhängande fara hänvisas till den allmänna motiveringen (avsnitt 2.3.4)
I första stycket fastslås att det iir länsstyrelsen som svarar för räddningsåtgärderna utanför anläggningsområdet. Givetvis skall länsstyrelsen där-

*
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vid samordna åtgärderna med annan verksamhet. Detta följer .av den
allmänna bestämmelsen om samarbete i 5 §.
I fråga om utsläpp av radioaktiva ämnen som hotar flera län har regeringen enligt 33 § möjlighet att föreskriva eller i särskilt fall be~tämma att
ansvaret för räddningstjänsten skall tas över av en länsstyrelse eller någon
annan statlig myndighet.
I andra stycket finns en erinran om bestämmelserna i 10 § lagen om
kärnteknisk verksamhet. Enligt dessa är anläggningsinnehavaren skyldig
att sörja för säkerheten vid anläggningen. Anläggningsinnehavaren har
därmed ett primärt ansvar för räddningsåtgärderna inom anläggningsområ-
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det.
29 § Kommunerna är skyldiga att delta i planeringen av räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar i
landet och att medverka vid övningar i sådan räddningstjänst.
Paragrafen motsvarar delvis 9 § atomskyddslagen och 34 §i kommittens
förslag.
Det är att märka att skyldigheten att delta i planeringen är begränsad till
utsläpp från anläggningar i landet. Att kommunerna är skyldiga att delta i
räddningstjänsten om det inträffar utsläpp följer av den allmänna bestämmelsen i 34 om skyldighet att medverka i räddningstjänsten.

*

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

AlarmerinR
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.

*

Första stycket i denna paragraf motsvarar 36 i kommittens förslag och
såvitt gäller den kommunala räddningstjänsten 11 § brandstadgan. Andra
stycket motsvarar såvitt avser den kommunala räddningstjänsten 9 § 4
mom. brandstadgan och 3 ~ förslaget till förordning om samhällets räddningstjänst i kommittens förslag.
Föreskriften i första stycket gäller samtliga delar av såviil den kommunala som statliga räddningstjänsten. Med alarmering av räddningsorgan avses
möjligheten för allmänheten att larma räddningsorganen (ingående alarmering) och möjlighet att kalla räddningsorganen till utryckning (utgående
alarmering). Med anordningar för alarmering avses inte bara alarmeringscentraler utan också hjälptelefoner och brandskåp för omgående alarmering som kan behöva sättas upp t. ex. vid fritidsanläggningar eller hårt
trafikerade vägar. Med anordningar för alarmering avses vidare tyfoner för
utgående alarmering i anslutning till särskilt riskfyllda verksamheter. En
sådan anordning får enligt 47 §placeras på annans mark eller byggnad.
Även föreskriften i andra stycket är utformad så att den gäller såväl den
kommunala som statliga räddningstjänsten. Föreskriften har givetvis ingen
betydelse i fråga om tjällräddningsinsatser som polisen gör.
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LedninR

31 §
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Vid varje räddningsinsats skall det finnas en räddningsledare.

Paragrafen motsvarar närmast 9 § brandlagen såvitt gäller den kommunala räddningstjänsten.
För att en räddningsinsats skall bli effektiv fordras att någon leder och
bestämmer över de åtgärder som skall vidtas. I paragrafen slås därför fast
att det skall finnas en räddningsledare vid varje räddningsinsats. Vem som
är räddningsledare i olika räddningstjänstfall framgår av 32 §. En räddningsledare har stora befogenheter. På hans anmodan är enligt 34 § statliga
eller kommunala myndigheter skyldiga att delta i en räddningsinsats med
personal och utrustning om myndigheten har lämpliga resurser och ett
deltagande inte allvarligt hindrar myndighetens vanliga verksamhet. Vid
en räddningsinsats får räddningsledaren enligt 45 § företa sådana ingrepp i
annans rätt som är försvarliga med hänsyn till omständigheterna. Han kan
också förordna om fullgörande av tjänsteplikt enligt 44 §. I vissa fall har
han enligt 53 § befogenhet att efter en räddningsinsats utföra bevakning på
ägarens eller innehavarens bekostnad av egendom som varit föremål för en
räddningsinsats.
32 § Räddningsledare är
I. i den kommunala räddningstjänsten räddningschefcn eller den som
denne har utsett,
2. i fjällräddningstjänsten polischefen i distriktet eller den som denne har
utsett eller, om räddningsinsatsen berör flera polisdistrikt. länspolischefen
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.
Paragrafens första stycke motsvarar 9 § brandlagen såvitt gäller den
kommunala räddningstjänsten.
I kommittens förslag motsvaras första stycket av 11 §fjärde stycket. 20.
23. 27 §§och 31 §första stycket andra meningen.
Paragrafens andra stycke har ingen motsvarighet i brandlagen men motsvarar närmast 37 § i kommittens förslag.
Vid en räddningsinsats som utgör kommunal räddningstjänst är det
räddningschefen i den kommun där insatsen görs som är räddningsledare.
Räddningsledare kan också vara den som räddningsehefen har utsett - i
normala fall någon av befälen i kommunens räddningskår. Detta gäller
även om räddningskårer från andra kommuner deltar i insatsen. Inget
hindrar att räddningschefen utser något befäl i räddningskåren i den andra
kommunen att vara räddningsledare. Detta kan vara lämpligt om det i den
andra kommunens räddningskår finns särskild kompetens som saknas i
den egna kommunens räddningskår.
Utformningen av första stycket gör det möjligt att utse räddningsledare
såväl i förväg som i den akuta situationen. I normala fall är det givetvis
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lämpligast att frågan om vem som skall vara räddningsledare är avklarad
före en räddningsinsats.
En räddningsinsats kan beröra mer än en kommun. Om två eller flera
räddningskårer samverkar i en sådan insats kan det uppstå tvekan om vem
som enligt 31 ~ skall vara räddningsledare. I andra stycket förutsätts det
att de berörda räddningsledarna skall kunna komma överens om detta. Gör
de inte det, skall liinsstyrelsen enligt samma stycke utse en av dem att leda
insatsen.
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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 räddningstjänstcn inom en eller
flera kommuner. I sådana fall utses räddningsledare av den myndighet som
har fått ans varet.
Denna paragrafmotsvarar till en del 12 §första stycket första meningen
brandlagen. 13 atomskyddslagen och 37 andra och tredje styckena i
kommittens förslag.
Vid omfattande räddningsinsatser kan det vara nödvändigt att en myndighet på högre nivå leder och samordnar räddningsinsatserna. Detta gäller
såväl kommunal som statlig räddningstjänst och kan bli särskilt aktuellt när
det gäller att samordna kommunal räddningstjänst med statlig räddningstjänst eller sjuktransportverksamhet med statlig räddningstjänst.
Enligt denna paragraf har regeringen rätt att i ett särskilt fall bestämma
att en länsstyrelse eller annan myndighet skall ha ansvaret. Paragrafen
innehåller också ett bemyndigande att meddela föreskrifter om ett sådant
övertagande av ansvaret för räddningstjänsten. Paragrafen ger också utrymme för regeringen att själv ta över ansvaret för räddningstjänstcn och
utse räddningsledare.
Ett beslut om att ansvaret för räddningstjänsten skall tas över av länsstyrelsen eller någon annan myndighet kan avse ett övertagande av ansvaret
för den kommunala räddningstjänsten eller någon av de statliga räddningstjänsterna eller all samhällets räddningstjänst. Ansvaret avser räddningstjänstcn i sin helhet och inte enbart de räddningsinsatscr som har föranlett
att ansvaret har övertagits.

*

*

Skyldighet att medverka i riiddnings(jänsten
34 ~ En statlig eller kommunal myndighet skall på anmodan av räddningsledaren delta i en räddningsinsats med personal och egendom, om
myndigheten har lämpliga resurser och ett deltagande inte allvarligt hindrar myndighetens vanliga verksamhet.
Paragrafen motsvarar 41 *i kommittens förslag och har ingen motsvarighet i hrandlagen eller i annan lagstiftning med anknytning till räddningstjänsten.
Genom att ansvaret för de olika delarna av räddningstjänstcn är uppdelat
på olika myndigheter kan räddningsåtgärderna i vissa fall brista i effektivitet. Avsikten med denna paragraf är att göra det möjligt att använda
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räddningsresurserna på ett effektivare sätt. Många statliga och kommunala
myndigheter som inte ansvarar för räddningstjänsten har betydelsefulla
resurser som de använder i sin verksamhet och som kan vara betydelsefulla vid en räddningsinsats. Paragrafen gör det möjligt att ta i anspråk
dessa resurser för räddningsåtgärder. Skyldigheten att delta i ett ingripande med personal och utrustning gäller enligt paragrafen inte om ett deltagande allvarligt hindrar myndighetens vanliga verksamhet. Det är inte
möjligt att i en allmän regel närmare precisera detta. Det får bli en avvägning i det enskilda fallet där avsaknaden av resurserna i den egna verksamheten måste jämföras med den nytta de skulle göra vid räddningsinsatsen.
Även de alternativa möjligheter som finns måste beaktas.
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ErsiittninR till kommunfi'ir med1·erka11iriiddningstjiinst111.111.

*

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 övningar i sådan räddningstjänst. har kommunen rätt till skälig ersättning av
staten.

*

Fiirsta stycket i paragrafen motsvarar 8 andra stycket tredje meningen
brandlagen och ~2 i kommittens för~;lag.
Paragrafens andra stycke saknar motsvarighet i brandlagen eller i kommittens förslag.

*

*

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 sjöterritoriet där räddningsinsatser skall göras enligt
27 *eller inom Göta älv. Trollhätte kanal eller Södertälje kanal.

*

*

Paragrafen motsvarar till en del 21 brandlagen och 83 i kommittens
förslag.
Paragrafen avser endast ersättning för sådan riiddningstjänst som kommunen har ansvar för men som har föranletts av vissa utsläpp i vattnet
utanför Sveriges sjöterritorium eller i Göta iilv. Trollhättc kanal. Södertälje
kanal eller i sådana områden där staten skall göra räddningsinsatser enligt
bestämmelsen om sjöräddningstjänst i 27
Till skillnad från bestämmelsen i brandlagen omfattar paragrafen även ersättning för räddningstjänst
med anledning av utflöde av andra skadliga ämnen än olja. Som framgår av
27 har sjöräddningstjänsten utvidgats till att även avse räddningsinsatscr
i Vättern. Föreskriften om statlig ersättning till kommunerna i denna
paragraf omfattar därför även åtgärder på grund av utflöden som har
inträffat i Vättern.
Till skillnad från bestämmelserna i brandlagen och i kommittens förslag
gäller paragrafen inte ersättning för saneringsi\.tgärder. Som framgår _av den
allmänna motiveringen är det meningen att regeringen skall meddela föreskrifter om ersättning av staten till kommunerna för saneringsåtgiirder.

*·

*

82

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.
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Paragrafen motsvarar till en del 21 ~ brandlagen och 83 § i kommittens
förslag och innehåller föreskrifter om ersättning från staten till kommunerna för kostnadskrävandc räddningsåtgärder som utgör kommunal räddningstjänst. I vissa fall kan ersättning även lämnas enligt föregående paragraf. I sådana fall skall den för kommunen mest fördelaktiga ersättningsregeln tillämpas.
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.
Paragrafen motsvarar 3 § atomskyddslagen och 33 § i kommittens förslag och har utvidgats till att inte bara avse utsläpp av radioaktiva ämnen
utan även andra giftiga eller skadliga ämnen.
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.

Paragrafen motsvarar 18 § brandlagen och 35 § i kommittens förslag.
Paragrafen innehåller föreskrifter om varnings- och alarmeringsåtgärder.
I förhållande till bestämmelsen i 18 §brandlagen har skyldigheten att varna
och alarmera utsträckts till att även avse olyckshändelser som innebär fara
för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön. Skyldigheten att tillkalla hjälp föreligger bara om situationen inte kan bemästras av
dem som är på olycksplatsen. Detta uttrycks genom orden ··vid behov".
Detta uttryck innebär emellertid inte att det föreligger någon skyldighet att
delta i släckningsarbete eller annat räddningsarbete. I uttrycket "vid behov·· ligger också att det inte föreligger någon skyldighet att tillkalla hjälp
om polisen eller räddningskåren har kommit till platsen. Skyldigheten att
varna dem som är i fara gäller bara om det är praktiskt möjligt att vidta
åtgärden. Särskilt stora krav kan inte ställas på den enskilde.
Uppg((tssky/Jighet

40 § Myndigheter och enskilda skall på begäran av en myndighet som
svarar för räddningstjänst lämna upplysningar om personal och egendom
som kan användas i räddningstjänsten.
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Paragrafen har ingen motsvarighet i brandlagen eller i kommittens förslag.
I 34 § finns en föreskrift om skyldighet för statliga och kommunala
myndigheter att pft anmodan av räddni'ngsledarcn delta i en riiddningsinsats med personal och egendom. Uppgiftsskyldigheten för myndigheter i
förevarande paragraf avser att göra det möjligt för räddningsledaren att få
kännedom om vilka resurser som finns tillgängliga. Det är givetvis viktigt
att räddningsorganen på förhand införskaffar uppgifterna. Uppgiftsskyldigheten för enskilda är avsedd att underliitta räddningsorganens verksamhet att genom avtal knyta till sig lämpliga resurser hos enskilda. De
uppgifter som kommer fram på detta sätt kan också ligga till grund för
räddningsledarens beslut att vid en riiddningsinsats förfoga över egendom
och besluta om fullgörande av tjänsteplikt.
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Fiirehyggande iltgiirder

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 åtgärder
som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa
skador till följd av brand.
Paragrafen motsvarar 14 §brandlagen samt 38 §och 59 *tredje stycket i
kommittens förslag. I förhållande till 14 § brandlagen innebär paragrafen
att skyldigheten är utvidgad till att gälla också utrustning för livräddning i
andra fall än vid brand. Uttrycket "bekämpa brand"' i 14 §brandlagen har
dessutom ersatts av uttrycket "'hindra eller begränsa skador till följd av
brand'" som har en vidare innebörd. Förutom brandbekämpning avses
därmed även åtgärder för att bringa människor och egendom i säkerhet vid
brand. Uttrycket innefattar även förberedelse av sådana åtgärder t. ex. utbildning och information av anställda.
Med innehavare avses arrendator. hyresgäst eller någon annan som
innehar egendomen med nyttjanderätt.
Utrustning för släckning av brand och för livräddning behövs främst i de
fall en räddningsstyrka inte kan hinna att anlända på mycket kort tid eller
där brand kan utveckla sig snabbt och få svåra följder. Med utrustning för
livräddning avses främst sådana anordningar som gör det möjligt för personer att ta sig ut ur byggnader. t. ex. stegar. trappor och nöd balkonger.
Utrustning för livräddning kan också vara alarmeringsutrustning såsom
automatiska larmanordningar. brandvarnare. brandskåp eller hjälptelefoner. Även livbojar. kastlinor, livbåtar och annan utrustning för räddning
av drunknande räknas som utrustning för livräddning.
Paragrafen ligger till grund för den kontroll av brandskyddet som skall
utövas vid brandsyn och sotning.
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 (typgodkännande).
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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.
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Paragrafen motsvarar 60 och 61
i kommittens förslag men har ingen
motsvarighet i brandlagen eller brandstadgan.
I 44 § byggnadsstadgan ( 1959: 612) finns brandsäkerhetsföreskrifter i
fråga om konstruktion och inredning av byggnader. Statens planverk har i
76 § I mom. byggnadsstadgan bemyndigats att meddela närmare föreskrifter rörande bl. a. byggnaders konstruktion och utförande i övrigt. Planverket har med stöd härav meddelat föreskrifter betriiffande byggnadsdelar
och fast inredning. Bemyndigandet avser emellertid inte föreskrifter om
möbler och annan liknande lös inredning.
Paragrafens första stycke innehåller ett bemyndigande enligt 8 kap. 7
regeringsformen för regeringen att meddela föreskrifter om obligatoriskt
typgodkännande av sådan inredning i byggnader och anläggningar som inte
avses i bemyndigandet i 76 § I mom. byggnadsstadgan. I paragrafen betecknas inredningen som lös inredning. Därmed avses främst möbler.
mattor och gardiner. Bemyndigandet avser såväl befintlig som nyanskaffad
lös inredning. Föreskrifterna om typgodkännande· av lös inredning är
främst till för att förbättra brandtåligheten i lös inredning i sådana byggnader och anläggningar där risken för brand är särskilt stor eller där en brand
kan få allvarliga följder för människors liv eller hälsa. Som exempel kan
nämnas skolor, vårdanläggningar. hotell, restauranger och samlingslokaler.
Systemet med typgodkännande avser inte bara att förbättra brandtåligheten. Det är också till för att underlätta en effektiv brandsyneverksamhet.
Av den anledningen föreskrivs i andra stycket en skyldighet för den som
svarar för verksamheten i byggnaden eller anläggningen att visa att den
lösa inredningen består av typgodkänt material. Denna skyldighet kan
givetvis bara bli aktuell i den mån föreskrifter enligt första stycket har
meddelats.
Tredje stycket innehåller ett bemyndigande för regeringen att bestämma
vilken myndighet som skall meddela typgodkännande av lös inredning.
Som framgår av den allmänna motiveringen är avsikten att statens räddningsverk skall meddela typgodkännande. Prövningen bör ske efter samråd med planverket, konsumentverket och statens provningsanstalt.

*

43 § Vid en anläggning, där verksamheten innebär fara för att en olyckshändelse skall orsaka allvarliga skador på m~inniskor eller i miljön. ~ir
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 (I 957: 297).
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Paragrafens .fl>rsta stycke motsvarar 15 § första och andra meningarna
brandlagen och 39 ~ i kommittens förslag. Andra stycket motsvarar 22 ~
tredje stycket i kommittens förslag.
Bestämmelsen i brandlagen gäller endast verksamheter vid vilka det
finns särskild fara för utflöde av vara på vilken Jagen ( 1985: 426) om
kemiska produkter är tillämplig. Denna paragraf gäller alla anläggningar
där verksamheten innebär särskild fara för att en olyckshändelse skall
orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön. Med stöd av denna
paragraf och 56 §kan tillsynsmyndigheten förelägga ägaren eller innehavaren att vidta erforderliga åtgärder för att hålla personal och egendom,
t. ex. räddningstjänstutrustning eller annan skadebegränsande materiel.
Paragrafen gör det också möjligt för kommunen att med ägaren eller
innehavaren träffa avtal om att denne skall bekosta den personal och
egendom i räddningskåren som behövs för att nödvändig beredskap skall
kunna upprätthållas.
När det gäller de krav på personal och egendom som skall ställas enligt
denna paragraf måste utgångspunkten vara att människor skall kunna
vistas i och utanför anläggningen så riskfritt som möjligt. Vid bedömningen
måste en avvägning göras mellan kostnaderna för att genomföra åtgärderna och den nytta de kan medföra. Givetvis skall onödigt dyra säkerhetsåtgärder undvikas om ett lika gott skydd kan uppnås på ett för ägaren eller
innehavaren ekonomiskt mer fördelaktigt sätt.
Enligt andra stycket gäller paragrafen också flygplatser som godkänts
enligt 6 kap. 9 § första stycket luftfartslagen ( 1957: 297). Där föreskrivs att
allmänna flygplatser inte får tas i bruk innan de har godkänts av den
myndighet som regeringen bestämmer. Enligt bestämmelsen får regeringen
föreskriva att detsamma skall gälla i fråga om andra anläggningar för
luftfarten. Med allmänna flygplatser förstås enligt 6 kap. 4 § luftfartslagen
flygplatser för allmänt bruk. Uttrycket andra anläggningar för luftfarten
avser bl. a. flygplatser för enskilt bruk.
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fiiinsteplikt

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 räddningsnämnden 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.
Paragrafen motsvarar 10 § och 12 § andra och tredje styckena brandlagen och 6 § första stycket atomskyddslagcn samt 42 § i kommittens förslag.
Som framgår av vad som sägs i specialmotiveringen till 3 § är sjuktransporter i terrängen räddningstjänst. Tjänsteplikten omfattar således även
utförande av sådana transporter.
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Av andra stycket framgår att räddningsledaren har befogenhet att anmoda den tjänstepliktige om fullgörande av tjänsteplikten. Detta gäller alla
former av räddningstjänst.
I 14 § andra stycket föreskrivs att ett räddningsvärn skall bestå av
personal som har uttagits på grund av tjänsteplikt. Tredje stycket i förevarande paragraf reglerar uttagningen av tjänstepliktiga till räddningsvärn
och skyldigheten att delta i övning med räddningsvärnet.
När kommunen har organiserat civilförsvarsorganisationen. kan det
vara lämpligt att till räddningsvärnet ta ut lämpliga personer som ingår i
civilförsvarsorganisationen.
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ingrepp i <mnans rätt
45 § Om fara för liv, hiilsa 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.
Förbud eller föreläggande som avses i 7 kap. 5 lagen ( 1980: 424) om
vattenförorening från fartyg får meddelas med stöd av denna paragraf bara
om sjöfartsverkets beslut inte kan avvaktas.
Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs.

*

Paragrafen motsvarar 11 § brandlagen. 5 § första och andra styckena
atomskyddslagen samt 45 § och 47 § i kommittens förslag.
Paragrafen har ett vidare tillämpningsområde än bestämmelserna i
brandlagen och atomskyddslagen eftersom den gäller alla delar av samhällets räddningstjänst.
Utöver vad som anges i paragrafen kan som exempel anges att räddningsledaren får låta avliva fåglar och djur som har drabbats av utsläpp av
olja eller annat som är skadligt.
Innebörden av bestämmelsen i brandlagen behandlades utförligt i förarbetena till brandlagen. Se särskilt prop. 1973: 185 s. 163-169. Bestämmelser om ersättning finns i 50 §.
Lagrädet har pekat på att 11 § tredje stycket brandlagen innehåller en
föreskrift om att förbud eller föreläggande, som avses i 7 kap. 5 § lagen
( 1980: 424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg, ej får meddelas
med stöd av 11 § och att någon liknande begränsande föreskrift inte har
tagits upp i räddningstjänstlagen. Lagrådet har anfört att det torde få anses
ligga utanför lagrådets uppgift att bedöma. huruvida så bör ske.
7 kap. 5 § lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg innehåller
bestämmelser om förbud och förelägganden, som är nödvändiga för att
förebygga eller begränsa vattenförorening. Som expempel på sådana förbud eller förelägganden nämns i paragrafen bl. a. förbud att påbörja eller
fortsätta lastning, lossning, läktring eller bunkring och föreläggande att
läktra olja eller annat skadligt ämne. Enligt paragrafen är det sjöfarts verket
och annan myndighet som regeringen utser som får meddela förbud och
förelägganden. I 7 kap. 3 § förordningen ( 1980: 789) om åtgärder mot
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vattenförorening från fartyg har tullverket bemyndigats att meddela beslut,
om sjöfartsverkets beslut inte kan avvaktas med hänsyn till att det behövs
snara åtgärder för att förebygga. begränsa eller bekiimpa föroreningar.
En grundläggande tanke bakom riiddningstjänstlagen är att göra räddningstjänstcn effektivare. Detta uppnås genom att räddningsledaren ges en
stark ställning. För att en räddningsinsats skall bli meningsfull i en akut
situation måste räddningsledaren ha möjlighet att vidta de åtgärder som
krävs för att hindra eller begränsa skador. Detta gäller givetvis även
skador till följd av utsläpp i vattnet av olja eller andra skadliga ämnen. Mot
bakgrund härav bör räddningsledaren ha befogenhet att meddela förbud
och förelägganden enligt 7 kap. 5 §lagen om åtgärder mot vattenförorening
från fartyg, om sjöfarts verkets beslut inte hinner avvaktas. En bestämmelse av denna innebörd har tagits in som ett andra stycke i denna paragraf.
Detta stycke fanns inte med i det till lagrådet remitterade lagförslaget.
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46 § Har räddningsledaren med stöd av 45 § föranstaltat om avspärrning
eller utrymning, skall han hjälpa till med att ordna uppehälle för dem som
till följd av åtgärderna är i behov därav.
Paragrafen motsvarar 5 §tredje stycket atomskyddslagen och 47 §andra
stycket och 48 § andra stycket kommittens förslag.
Till skillnad från bestämmelsen i atomskyddslagen gäller paragrafen inte
enbart utrymningar och avspärrningar till följd av radioaktiva utsläpp från
kärntekniska anläggningar. Även sådana åtgärder till följd av andra olyckshändelser omfattas av paragrafen.
47 § Anordning som varaktigt behövs for räddningstjänstcn 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 räddningsnämndcn eller, i fråga
om statlig riiddningstjänst. av den myndighet som svarar för räddningstjänstcn.
Paragrafen motsvarar 16 §första stycket brandlagen. 5 a § atomskyddslagcn och 50 § i kommittens förslag.
De åtgärder som avses är till för den kommunala eller statliga räddningstjänstens behov och inte för skydd av ifrågavarande mark eller byggnad. De anordningar som det kan vara fråga om är bl. a. brandskåp. brandposter. larmanläggningar och mätinstrument.
Åtgärden får inte innebära något allvarligt ingrepp i annans rätt. Detta
har uttryckts så att åtgärden inte får medföra inverkan av någon betydelse
på markens eller byggnadens användningssätt. För åtgärder som får sådana följder får i stället expropriation tillgripas <2 kap. 10 §expropriationslagen (1972:719).
I 51 § finns bestämmelser om ersättning för förlorad avkastning och
nytta på grund av åtgärderna. Räddningsnämndens beslut om åtgärd enligt
förevarande paragraf kan enligt 60 § överklagas hos länsstyrelsen. Enligt
samma paragraf överklagas länsstyrelsens beslut hos kammarrätten. Har
en för statlig räddningstjänst ansvarig myndighet beslutat om sådana åtgärder kan beslutet enligt samma paragraf överklagas hos kammarrätten.
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Riitt 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 ocksä 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.

*· *

Paragrafen motsvarar 19
20 första och tredje styckena och 22 ~
första och andra styckena brandlagen samt 8 § första och tredje styckena
atomskyddslagen och 74 §. 75 andra stycket och 77 första stycket i
kommittens förslag.
Paragrafen gäller såväl kommunal räddningstjänst som all statlig räddningstjänst. I fi>rsta stycket bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter om ersättningens storlek och att överlåta åt förvaltningsmyndighet att
meddela bestämmelser härom. Bemyndigandet är utformat så att samma
ersättningsbestämmelscr skall gälla för alla som frivilligt eller på grund av
tjänsteplikt deltar i räddningstjänst eller i övning med räddningskår.
Första stycket innehåller också en föreskrift om rätt till vissa skadeersättningar for den som har deltagit i övning med räddningskår eller i
kommunal eller statlig räddningstjänst.
I andra stycket undantas från rätt till ersättning den som har fått ersättning av m1gon annan eller som på grund av tjänst eller annars genom avtal
har rätt till ersättning för medverkan i räddningstjänst.
Paragrafens tredje stycke innehåller föreskrifter om vem som skall betala
ersättningarna. Föreskrifterna innebär att det är kommunen som skall
betala ersättning till den som har deltagit i övning med räddningskår för
skada på kläder och andra personliga tillhörigheter. Föreskriften innebär
också att det är kommunen som skall betala ersättningarna för deltagande i
kommunal räddningstjänst. Detta gäller· även om staten har tagit över
ansvaret för räddningstjänsten enligt 33 *·Till den som har deltagit i statlig
räddningstjänst skall ersättningarna betalas av staten.

*

*

*

I lagen ( 1977: 265) om statligt personskadeskydd och lagen
( 1977: 266) om statlig ersättning vid ideell skada finns bestämmelser om
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ersättning vid personskada till den som har medverkat i räddningstjänst
enligt denna lag eller i övning med räddningskår.
Paragrafen motsvarar delvis 19 *första stycket brandlagen och 8 § första stycket atomskyddslagen samt 75 * första stycket i kommittens förslag.
50 § Har utrustning för räddningstjänst tillhandahållits frivilligt eller tahar egendomens ägare eller innehavare rätt
gits i anspråk med stöd av 45

*·
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till ersättning för skada på eller försämring av egendomen. förlorad av kast-
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ning 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. Första stycket gäller inte
heller den som har tillhandahållit egendom för räddningstjänst. om räddningsinsatsen har avsett att hindra eller begränsa skada på hans egendom
eller har föranletts av olyckshändelse i hans verksamhet.
Paragrafen innehåller föreskrifter om ersättning vid sådana ingrepp 1
annans rätt som innebär att utrustning tas i anspråk för att användas vid ett
räddningsingripande. Ianspråktagandet kan betraktas som en komplettering av den utrustning som den för räddningstjänsten ansvariga myndigheten förfogar över. Föreskrifterna gäller även om egendomen tillhandahålls
frivilligt.
Paragrafens första stycke motsvarar 19 § andra stycket brandlagen och
8 § andra och tredje styckena atomskyddslagen samt 76 § i kommittens
förslag. Andra stycket motsvarar till en del 22 § brandlagen första stycket
och 77 andra stycket i kommittens förslag. Paragrafen överensstämmer
också i huvudsak med innehållet i kungörelsen ( 1961: 457) om ersättning på
grund av medverkan i skyddsarbete m. m. och kungörelsen ( 196 l: 5641 om
ersättning av statsmedel för medverkan i flygräddningstjänsten m. m.
I 52 §finns bestämmelser om vem som skall betala ersättningen.

*

Om egendom tas i anspråk genom åtgärd enligt 47 §.är ägaren eller
innehavaren berättigad till ersättning för förlorad avkastning eller nytta.

51 §

*

*

Paragrafen motsvarar 16 andra stycket brandlagen och 8 andra
stycket tredje meningen atomskyddslagen samt 79 § i kommittens förslag.
I 52 § finns bestämmelser om vem som skall betala ersättningen.

**

52 § Ersättning enligt 50 och 51
skall betalas av kommunen eller.
fråga om statlig rä<ldningstjänst. av staten.

Paragrafen motsvarar delvis 19 § andra stycket och 20 ~ första och
tredje styckena brandlagen samt 8 § första stycket atomskyddslagen .

.4.tgärder efter räddnings(jän.1·1
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.

s

Paragrafens .fors ta stycke motsvarar 14 första stycket andra meningen
brandlagen och 51 § första stycket och 52 § i kommittens förslag och gäller
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gränsdragningen mellan samhällets ansvar och den enskildes ansvar i
samband med olyckshiindelscr.
Andra stycket motsvarar 23 *första stycket tredje meningen brandlagen
och 51 andra stycket i kommittens förslag.
En räddningsinsats kan avslutas när riskerna för ytterligare skada inte
kan motverkas genom ytterligare räddningsåtgärder eller när risken för
ytterligare skador är så obetydlig att det inte är motiverat att fortsätta
räddningsarbetet. Det är då ägaren eller innehavaren av den egendom som
räddningsåtgärdcrna har avsett som har ansvar för bevakning av egendomen. Det ankommer alltså på denne att t. ex. bekosta personal som behövs
för tillsynen.
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*

Behovet av bevakning är givetvis olika från fall till fall. Den som bäst
kan bedöma behovet är räddningsledaren. I första stycket finns därför en
föreskrift om skyldighet för denne att underrätta ägaren eller innehavaren
om behovet av bevakning. Ibland kan det vara svårt att få kontakt med
ägaren eller innehavaren. Det är inte meningen att räddningsledaren skall
göra n~1gra omfattande efterforskningar.
Även andra ätgärdcr iin bevakning kan behöva vidtas efter ett räddningsingripande såsom restvärdeskydd. sanering och återställning. I första
stycket åliiggs räddningsledaren att också informera om behovet av sådana
åtgärder.
Även om det efter ett räddningsingripande inte längre är nödvändigt med
ytterligare räddningsåtgärder kan i många fall risken för nya olyckshändelser inte helt uteslutas. Det är då viktigt att ägaren eller innehavaren av
egendomen verkligen bevakar egendomen. I andra stycket ges kommunen
därför i sådana fall rätt att utföra bevakningen pä ägarens eller innehavarens bekostnad om bevakningen inte kommer till stånd.
Om det behövs bör räddningsledaren givetvis lämna underrättelse om
räddningsinsatsen till de myndigheter som utövar den omedelbara tillsynen
enligt miljöskyddslagen <I 969: 387) och hälsoskyddslagen ( 1982: 1080),
dvs. liinsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Tillsyn

*

54
Inom kommunen utövar räddningsnämnden 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.

*

*

Paragrafen motsvarar 8 3 mom. och 24 brandstadgan och 64-66 §~ i
kommittens förslag.
Paragrafen anger vilka myndigheter som skall utöva tillsynen över efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela närmare föreskrifter i fråga om den centrala tillsynen.
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55 § För tillsynen har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till byggnader, lokakr och anläggningar. Tillsynsmyndigheten har också rätt att få de
upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.
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Paragrafen motsvarar 18 a §brandlagen och 68 §i kommittens förslag.
Tilllrädesriitten gäller för den kommunala tillsynsmyndigheten även i
fråga om statliga byggnader där tillträdesrätten annars är inskränkt av
militära eller andra skäl. Den som vägrar tillträde. som en förrättningsman
äger fordra. kan dömas för hindrande av förrättning enligt 17 kap. 13 §
andra stycket brottsbalken. Den som underlåter att fullgöra sin skyldighet
att lämna upplysningar eller handlingar eller lämnar oriktiga uppgifter vid
fullgörande av skyldigheten kan dömas till böter enligt 58 §.
Av 57 § framgår att polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen. När det gäller rätten att få tillträde hänvisas till vad som
sägs i specialmotiveringen till 19 §.
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.
Paragrafen motsvarar 69 § i kommittens förslag.
lfi'irsta stycket ges tillsynsmyndigheten befogenhet att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och med stöd av lagen
meddelade föreskrifter skall efterlevas. Givetvis bör myndigheten försöka
uppnå Jet eftersträvauc resultatet genom råd och uppmaningar, innan den
använder sig av dessa tvångsmedel. Innan myndigheten beslutar om föreläggande eller förbud måste den göra en avvägning av olika intressen så att
de föreskrivna åtgärderna inte medför oskäliga kostnader eller svåra förluster för den som beslukn riktar sig till. Intresset att bereda skydd mot
olika skador skall dock komma i första hand.
Andra stycket ger tillsynsmyndigheten rätt att sätta ut vite i ett beslut om
förcliiggande eller förhud. Allmänna bestämmelser om förfarandet vid
beslut om fördäggande eller förbud vid vite och om utdömande av vite
finns i lagen (1985: 206) om viten.
Tredje stycket ger tillsynsmyndigheten befogenhet att besluta om
tvångsåtgiird på den försumliges bekostnad. Sådana beslut bör givetvis
bara komma i fråga vid allvarliga missförhållanden eller om ett föreläggande visar sig verkningslöst.
57 §

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

Paragrafen motsvarar 68
förslag.

*första stycket tredje meningen i kommittens
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Ansmrsbestämmelser

58

*
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Till böter skall den dömas som
I. 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 räddningsledaren har föranstaltat om enligt 45 § 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.
Paragrafens f<Jrsta styckl' motsvarar till en del 24 § brandlagen, 10 §
atomskyddslagen och 84 § i kommittens förslag.
Ansvarsbestämmelsen i för.\'fa stycket andra punkten straffsanktionerar
underlåtenhet att ge upplysningar eller att lämna ut handlingar i samband
med sotning eller brandsyn ( 19 §J eller tillsyn (55 §J. I punkten straffbeläggs också underlåtenhet att lämna upplysningar om personal och egendom som kan användas i räddningstjänst (40 §J.
Tredje punkten straffbelägger oriktiga uppgifter i samband med fullgörande av sådan upplysningsplikt som avses i andra punkten.
Fjiirde punkten straffsanktionerar underlåtenhet att underrätta vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen (38 § J och åsidosättande av skyldigheten att varna och tillkalla hjälp (39 h
Sjätte punkten avser det fallet att någon hindrar eller försöker hindra en
åtgärd som räddningsledaren har föranstaltat om i enlighet med hans
befogenhet att företa ingrepp i annans rätt eller annars utan giltig urs[ikt
åsidosätter sådan åtgärd.
Enligt andra stycket skall inte dömas till ansvar i ringa fall.
Enligt tredje stycket skall ansvar inte ådömas enligt räddningstjänstlagen
om ansvar för en gärning kan ådömas enligt brottsbalken. Vid lagkonkurrens (dvs. när räddningstjänstlagens och brottsbalkens straffbestiimmclscr
samtidigt kan tillämpas) innebär detta bl. a. att bestämmelserna i 13 kap.
6 § och 15 kap. 11 § brottsbalken om allmänfarlig vårdslöshet och osant
intygande har företräde framför ansvarsbesttimmelserna i räddningstjänstlagen.
Detf]iirde stycket ger uttryck för den allmänna principen att inte ingripa
med både straff och vitespåföljd mot samma förfarande.
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59 § Om det föreligger särskilda skäl. får en tillsynsmyndighet bestämma
att dess beslut skall gälla iiven om det överklagas.
Paragrafen motsvarar 85 § i kommittens förslag.
Föreskriften i paragrafen gör det möjligt för den beslutande myndigheten
att förordna om omedelbar verkställighet av ett beslut. Denna möjlighet
bör givetvis endast användas i undantagsfall. Ett fall kan vara att saken är
så brådskande att ett lagakraftvinnande eller en bcsvärsprövning inte kan
avvaktas. Andra fall kan vara att det finns anledning att misstänka att den
beslutet gällde avsiktligt kommer att förhala verkställigheten genom att
överklaga eller att han kommer att överlåta sin egendom för att kringgå
beslutet.
60 § Ett beslut av en räddningsledare om fullgörande av tjänsteplikt
enligt 44 § eller om ingrepp i annans rätt enligt 45 § får överklagas hos
länsstyrelsen. Beslutet gäller även om det överklagas. I övrigt får räddningsledarens beslut med stöd av denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen inte överklagas.
Räddningsnämndens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten.
Andra tillsynsmyndigheters beslut får överklagas hos kammarrätten.
Detsamma gäller en statlig myndighets beslut enligt 47 §.
Paragrafen motsvarar 26 § brandlagen samt 86 och 87 §~ i kommittens
förslag.
Paragrafens första stycke innehåller föreskrifter om överklagande av
räddningsledarens beslut. Stycket fanns inte med i det till lawådet remitterade lagförslaget utan har förts in på förslag av lagrådet.
I samband med en räddningsinsats har räddningsledaren vittgående befogenheter. Han kan enligt 44 §andra stycket bestämma om fullgörande av
tjänsteplikt. Enligt 45 § kan han företa omfattande ingrepp i annans rätt. I
regel utgörs dessa åtgärder av s. k. faktiskt hamllande. Enligt allmänna
förvaltningsrättsliga principer kan ett sådant handlande inte angripas genom överklagande. Som lagrådet har påpekat kan emellertid i vissa fall t. ex. i samband med en större olyckshändelse med långvariga skadeverkningar - räddningsledaren finna hehov av att vidta åtgärder, som måste
karaktäriseras som beslut med självständiga och direkta rättsverkningar
och som kan få giltighet under en längre tidsrymd. I den mån åtgärderna är
skriftligt dokumenterade föreligger, som lagrådet har påpekat, enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer förutsättningar för överklagande.
Som lagrådet har anfört iir det med hänsyn till den enskildes berättigade
intresse av rättsskydd inte möjligt att generellt föreskriva att räddningsledarens beslut inte får överklagas. Å andra sidan motiverar - som lagrådet
också har anfört - detta intresse inte rätten att överklaga andra heslut än
sådana som avser fullgörande av tjänsteplikt enligt 44 § eller ingrepp i
annans rätt enligt 45 §.
Med hänsyn härtill har i enlighet med lagrådets förslag tagits in föreskrif-
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ter om överklagande av räddningsledarens beslut. Föreskrifterna innebär
att räddningsledarens beslut med stöd av räddningstjänstlagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen inte kan överklagas om inte
beslutet avser fullgörande av tjänsteplikt enligt 44 § eller ingrepp i annans
rätt enligt 45
Sådana beslut får överklagas hos länsstyrelsen. I ordet
"beslut" ligger att det skall vara fråga om ett avgörande, som enligt
allmänna förvaltningsrättliga principer uppfyller förutsättningarna för
överklagande. Det ankommer på den myndighet som prövar överklagandet
att avgöra om dessa förutsättningar föreligger. För att inte effektiviteten i
räddningsinsatserna skall äventyras har på förslag av lagrådet tagits in en
föreskrift om att räddningsledarens beslut gäller även om det överklagas.
Andra stycket innehåller bestämmelser om överklagande av räddningsnämndens beslut.
Inom förvaltningsrätten skiljer man mellan kommunalbesvär och förvaltningsbesvär. Båda besvärstyperna kan inte användas jämsides i samma
sak. Reglerna om kommunalbesvär i 7 kap. I och 2 *§ kommunallagen
gäller nämligen bara om inte något annat är föreskrivet. Genom kommunalbesvär kan man överklaga både beslut av representativa organ, t. ex.
fullmäktige, och beslut av förvaltande organ, dvs. kommunstyrelsen och
andra nämnder samt delegationer såsom arbetsutskott och tjänstemän.
Genom förvaltningsbesvär kan talan föras mot beslut av kommunala organ
i de fall där en särskild besvärsordning anges i någon specialförfattning.
Utmärkande för kommunalbesvärsprocessen är att alla kommunmedlemmar är besvärsberättigade och inte bara sakägarna som vid förvaltningsbesvär. Ett annat särdrag är besvärsprövningens innehåll. En prövning av beslutets lämplighet är i princip utesluten. Prövningen är begränsad till rättsfrågor. Besvärsmyndigheten har inte rätt att sätta ett nytt
beslut i stället för det överklagade beslutet.
Föreskrifterna i andra stycket innebär att reglerna om kommunalbesvär
inte är tillämpliga på beslut som räddningsnämnden fattar enligt denna lag
eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. I stället blir de
allmänna reglerna om förvaltningsbesvär tillämpliga. Det innebär bl. a., att
besvärsrätten tillkommer den som är intressent, att besvärsprövningen är
allsidig och inte begränsad till laglighetsfrågan och att besvärsmyndigheten
kan göra positiva ändringar i det överklagade beslutets innehåll. Rätten att
överklaga räddningsnämndens beslut gäller givetvis också om beslutet har
fattats på nämndens vägnar av en tjänsteman eller nägon annan som fullgör
uppgifter åt nämnden.
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*·

BemyndiRanden

*

61
Regeringen får i de avseenden som behandlas i denna lag meddela
ytterligare föreskrifter som rör skydd för liv eller hälsa. Regeringen får
överlåta åt förvaltningsmyndighet eller kommun att meddela sådana föreskrifter.
Paragrafen motsvarar 27 § första stycket första meningen och andra
stycket brandlagen och delvis 88 kommittens förslag.

s
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Paragrafen innehåller i fiirsta meningen ett bemyndigande enligt 8 kap.
7 § regeringsformen för regeringen att meddela ytterligare föreskrifter.
Inom räddningstjänsten och pil. det brandförebyggande området kan
förändringar plötsligt inträffa som kriiver kompletterande föreskrifter. Genom bemyndigandet blir det möjligt att snabbt möta sådana situationer.
I 8 kap. 7 § första stycket regeringsformen anges i sju olika punkter de
ämnesområden inom vilka riksdagen kan överlåta sin normgivningsmakt.
Ett av ämnesområdena är enligt första punkten skydd för liv. personlig
säkerhet eller hälsa. Något motsvarande stadgande som avser skydd för
egendomsskada finns inte. Bemyndigandet är därför begränsat till att avse
föreskrifter om skydd för liv eller hälsa. I andra mt>ningen finns också ett
bemyndigande enligt 8 kap. 11 § regeringsformen för regeringen att överlåta åt förvaltningsmyndighet eller kommun att meddela sådana bestämmelser.
Enligt 16 kap. I§ förslaget till ny plan- och bygglag (se prop. 1985/86: 1)
får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela
föreskrifter om bl. a. krav på byggnader m. m. till skydd för liv, personlig
säkerhet eller hälsa. Det är givetvis inte meningen att föreskrifter som
regeringen meddelar med stöd <iv förevarande paragraf skall omfatta sådana frågor som regleras i 16 kap. I §plan- och bygglagen.
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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.
Paragrafen innehåller ett bemyndigande enligt 8 kap. 7 §första stycket 3
regeringsformen att meddela föreskrifter om begränsning i rätten att bedriva näringsverksamhet. Bemyndigandet överensstämmer med bemyndigandet i 27 §första stycket andra meningen brandlagen.

Riiddningstjiinst undn krig m. m.
63 § Under krig och när det annars råder civilförsvarsberedskap skall
räddningsnämndens uppgifter övertas av kommunstyrelsen och räddningskårens uppgifter övertas av civilförsvarsorganisationen i kommunen.
Paragrafen har ingen motsvarighet i brandlagen eller i kommittens förslag och innehåller föreskrifter om räddningsnämndens och räddningskårens uppgifter under civilförsvarsberedskap. En redogörelse för bakgrunden till paragrafen lämnas i den allmänna motiveringen (avsnitt 2. 7).
64 § Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har
befunnit sig, får regeringen meddela sådana från denna lag avvikande
föreskrifter som är av betydelse för totalförsvaret eller som behövs för att
nödvändig räddningstjänst i övrigt skall kunna genomföras.
Paragrafen har ingen motsvarighet i brandlagen. atomskyddslagen eller
kommittens förslag.
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*

Bestämmelsen utgör ett sådant bemyndigande som enligt 13 kap. 6
regeringsformen är en förutsättning för att regeringen skall kunna utfärda
föreskrifter med avvikelse från lagen under krig och liknande förhållanden.
Syftet med sådana föreskrifter skall vara att underlätta totalförsvarets
verksamhet och att anpassa räddningstjänstt:n till dessa förhållanden. Regeringen kan utfärda de nödvändiga föreskrifterna redan under fredstid
men göra tillämpningen av dem beroende av ett särskilt beslut av regeringen som får fattas först när krissituationen föreligger.
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Ikraftträdande m. m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.
Genom lagen upphävs
I. brandlagen (1974: 80).
2. brandstadgan (1962:91).
3. lagen ( 1960: 331) om skyddsåtgärdcr 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 räddningsnämnd.
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.
Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 1987. Några
särskilda övergångsregler har inte ansetts erforderliga annat än beträffande
bestämmelserna om räddningstjänstplaner.

4.2 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1966: 413) om
vapenfri tjänst

*

19
Befogenhet att meddela vapenfri tjänstepliktig tillrättavisning tillkommer hos staten eller hos kommun anställd civilförsvars-. räddningseller arbetschef i fråga om underställd personal. Med kommuner likställs
landstingskommuner. kommunalförbund. församlingar. kyrkliga samfälligheter och allmänna försäkringskassor.
Innan någon meddelar tillrättavisning. skall han vid förhör med den
felande lämna denne tillfälle att förklara sig.

I paragrafens fi"ir.l"ta stycke har uttrycket "brandchef' bytts ut mot
uttrycket "räddningschef". Denna ändring föranleds av den nya terminologi som införs genom räddningstjänstlagen.
Andra stycket ändras ej.
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4.3 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken
16 kap.
15
Den som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för en eller
tlera människors liv eller hälsa eller for omfattande förstörelse av egendom
föranleder onödig säkerhetsåtgärd. dömes för Jiilskt larm till böter eller
fängelse i högst två år.
Den som genom missbruk av larm. nödsignal eller annan liknande anordning föranle~der onödig utryckning av polis. räddningskår. ambulans. militär. sjöräddning eller annat organ för allmän bevakningstjänst. dömes för
misshruk m· /armanordning till böter.

*

Fiir.1·ta stycket ändras ej.
I andra stycket har ordet "räddningskår" ersatt ordet "'brandkår".
Ändringen är en följd av den nya terminologi som införs genom 13
räddningstjänstlagen.

*

4.4 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1986: 166) om
ändring i Iuftfartslagen ( 1957:297)
11 kap.
Bestämmelser om tlygräddningstjänst finns i räddningstjänstlagen
<0000: 000).
Ett luftfartygs ägare eller innehavare och de som tjänstgör på luftfartyg
eller vid flygplatser eller andra anläggningar för luftfarten är skyldiga att
delta i flygräddningstjänsten. Regeringen meddelar bestämmelser om ersättning av allmänna medel fÖr deltagandet. I fråga om ersättning vid
personskador gäller lagen ( 1977: 265l om statligt pcrsonskadeskydd och
lagen ( 1977: 266) om statlig ersättning vid ideell skada.
I

*

Ändringen i.första stycket är en följd av att bestämmelser om flygräddningstjänst tas in i räddningstjänstlagen.
Andra stycket ändras ej.

4.5 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1977:265) om statligt
personskadeskydd

* Denna lag gäller ersättning av staten vid personskada och tillämpas

I
på

I. den som fullgör tjänstgöring eller genomgår utbildning eller inskrivningsprövning enligt värnpliktslagen () 941: 967). lagen (1966: 413) om vapenfri tjänst. civilförsvarslagen ( 1960: 74). 6 lagen ( 1981: 292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m. eller
lagen ( 1984: 272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret.
2. den som medverkar i räddningstjänst eller i övning med räddningskår
enligt räddningstjänstlagen (0000: 000) eller i räddningstjänst enligt 11 kap.
I andra stycket luftfartslagen ( 1957: 297).
3. den som är intagen för vård i kriminalvårdsanstalt. i ett hem som
avses i 12 lagen ( 1980: 621 l med särskilda bestämm.elser om vård av
unga. i ett hem som avses i 11 lagen ( 1981: 1243 lom vård av missbrukare

*

*

*

*
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i vissa fall samt den som är häktad eller anhållen eller i annat fall intagen
eller tagen i förvar i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.
Regeringen får föreskriva att lagen skall tillämpas även på den som
frivilligt deltager i verksamhet inom totalförsvaret eller i annat fall än som
avses i första stycket deltager i verksamhet för att avvärja eller begränsa
skada på människor eller egendom eller i miljön.
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Ändringen i .fl>rsta stycket föranleds av räddningstjänstlagen.
Andra stycket ändras ej.

5 Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att anta
I. förslaget till räddningstjänstlag,
2. förslaget till lag om ändring i lagen (1966: 413) om vapenfri tjänst.
3. förslaget till lag om ändring i brottsbalken.
4. förslaget till lag om ändring i lagen ( 1986: 166) om ändring i
luftfartslagen ( 1957: 279).
5. förslaget till lag om ändring i lagen (1977: 265) om statligt personskadeskydd.

6 Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att
genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden
har lagt fram.
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Bilaga I

Prop. 1985/86: 170

Sammanfattning av räddningstjänstkommittens
slutbetänkande med författningsförslag

Ökad sårbarhet - men bättre kontroll över utvecklingen
Det moderna samhällets utveckling har i hög grad präglats av de snabba
tekniska framstegen och av den starka urbaniseringen. Utvecklingen har haft
mycket gott med sig framför allt materiellt sett. Samtidigt har den lett till ett
allt sårbarare samhälle. Sårbarheten har ökat kraven på skydd för
människor, egendom och miljö mot olyckor och deras verkningar.
Kommitten har för sin bedömning av de framtida förändringarna av
antalet olyckor och av skadornas omfattning vägt samman olika faktorer i
den tekniska och sociala utvecklingen. Samhällsstrukturen - inte minst
industriproduktionen och transportapparaten - kommer sannolikt även i
fortsättningen att bli mer komplicerad. Små störningar kommer att i ökad
grad kunna lamslå även mycket stora enheter. Men den tekniska och delar av
den sociala utvecklingen leder också till ökade möjligheter att kontrollera
skeendet. Att den enskilde själv kan göra mycket för att minska hotet om fler
och större olyckor blir allt fler medvetna om.
En väsentlig förbättring i utvecklingen av antalet olyckor och av skadorna·
är enligt kommittens bedömning möjlig att uppnå. En sådan utveckling
förutsätter en effektiv räddningstjänst och förebyggande verksamhet som
kan anpassas till förändringarna i samhället. Genom ökade möjligheter för
räddningstjänsten och den förebyggande verksamheten att mobilisera
lämpliga resurser som finns på olika håll i samhället går det att i hög grad
minska de skador som annars kan leda till stora förluster för enskilda och för
samhället.

Delat kommunalt och statligt huvudmannaskap för
räddningstjänsten
Kommitten föreslog i principbetänkandet (SOU 1981 :82) Samhällets räddningstjänst att den räddningstjänst som regleras i brandlagen ( 1974:80) även i
fortsättningen skall vara en uppgift för kommunerna. Enligt kommittens
förslag skall staten liksom hittills svara för åtgärder som gäller fjällräddningstjänst, flygräddningstjänst, sjöräddningstjänst, bekämpning av olja och
kemikalier till havs och i vissa andra vatten och slufligen räddningstjänst vid
olyckor i kärnkraftsanläggningar.
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Remissinstanst:rna har niistan överlag instiimt i kommittens förslag till
delat kommunalt och statligt huvudmannaskap för riiddning~tjiinsten.
Kommitten ser ingen anledning att fr{mga de tidigare slutsatserna. En
samordning av den kommunala riiddningstjiinsten skall ske i liinen i regi av
länsstyrelserna och på central nivå av det föreslagna nya riiddningstjiinstverket. Ett viktigt led i utvecklingen av den kommunala räddningstjänsten
iir, som kommitten föresrnr. att de förtroendevalda i den kommunala
riiddningsnämnden - för närvarande brandstyrelsen - f<'ir ett ökat inflytande
över planeringen av räddningstjänsten och över de förebyggande ätgiirderna
mot brand.
Kommitten föreslår att uttrycket kommunal riidclningstjiinst skall användas för den riiddningsverksamhet som kommunerna i fortsättningen skall
svara för. De övriga räddningsätgärderna anser kommitten skall sammanfattas under begreppet statlig riiddningstjiinst. Uttrycken kommunal rclddningstjii11.1·1 och statlig riidd11i11gsrjiins1 ersiitter de hittills brukade termerna
allmän riiddningstjänst och siirskild räddningstjiinst.
Den uppdelning av ansvaret för räddningstjiinsten mellan olika huvudmän
som komitten föreslår kräver ett fungerande samordningsarbL'le. Behovet av
samordning iir särskilt stort pii det statliga omri1det diir ansvaret iiven i
fortsättningen kommer att ligga pä flera olika myndigheter. För en effektiv
samordning behövs det i\tskilliga organisatoriska iitgiirder - bl a ett regionalt
samarbete mellan kommuner. Det hör också bildas ett centralt statligt
räddningstjiinstverk av i första hand civilförsvarsstyrelsen och statens
brandnämnd.
En viktig förutsättning för en effekti\" samordning är vidare att de olika
slagen av räddningsorgan grundar sin verksamhet på bestiimmclser som är
mer enhetliga än de nuvarande reglerna. Bestiimmelserna bör också
förenklas. Kommitten föreslår en lagstiji•1i11g vm sa111häller.1 riidd11i11gsrjänsr
som reglerar både den kommunala och statliga riiddningstjiinsten - och inom
den statliga räddningstjänsten samtliga former av riiddningstjiinst. dvs
fjällräddningst jänsten, flygräddni ngst jänsten. sjöriiddningst jiinsten (även
olje- och kemikaliehekämpningen) och räddningstjänsten vid olyckor i
kärnkraftsanläggningar. Lagstiftningen skall göra det möjligt för räddningstjänstcn att i ökad utsträckning använda de resurser som finns pii olika håll i
samhället.
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Nya uppgifter för den kommunala räddningstjänsten
Kommitten anser att den kommunala riiddningstjänstens nuvarande skyldigheter att ingripa skall utgöra basen även i en framtida kommunal
räddningstjänst. Den väsentligaste delen av verksamheten skall således vara
åtgärder som syftar till att räddningsorganen skall ingripa vid brand. oljeeller kemikalieutflöde, oväder, ras, översvämning eller annan liknande
olyckshändelse. Liksom hittills skall riiddningstjiinstens väsentligaste uppgift
vara att i dessa situationer rädda människoliv och att i övrigt ingripa vid fara
för människors hälsa. Räddningsorganen skall vidare vara skyldiga att
avvärja eller begränsa skador på djur och egend<.nn eller i miljön.
Enligt kommittens bedömning finns det emellertid skäl att ocksä wöka den
kommunala räddningstjä11stens uppgijier. De kommunala räddningsorganen
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skall enligt förslaget få ett ansvar även för att hindra eller begränsa de skador
som kan uppkomma i samband med allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner. Sådana störningar kan förekomma i samband med svåra
snöoväder. omfattande skyfall, långvariga elavbrott eller liknande händelser. Räddningstjänstkommitten anser vidare att den kommunala räddningstjänsten skall ha skyldighet att ingripa inte bara som nu när en olycka har
inträffat eller kan befaras vara omedelbart förestående utan på ett ännu
tidigare stadium. Det skall enligt förslaget ske redan när det är fara för en
olyckshändelse eller en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.
Kommitten föreslår också att de kommunala räddningsorganen skall få till
uppgift att underrätta ägare eller innehavare av den egendom som
räddningsinsatsen har avsett om behovet av olika åtgärder efter räddningsarbetet - dvs restvärdeskydd, tillsyn, bevakning, återställning eller sanering.
Den kommunala räddningstjänsten bör vidare överta en del arbetsuppgifter från den statliga räddningstjänsten eller få nya uppgifter i anslutning till
andra huvudmäns ansvar inom räddningstjänsten och sjuktransportverksamheten. Kommittens förslag till utökade uppgifter innebär följande för de
kommunala räddningsorganen:
o Utökat samarbete med polisen i fjällräddningstjänsten;
o Samordning med brand- och räddningstjänsten vid luftfartsverkets
flygplatser;
o Ansvar för ~jöriiddningstjänst i vattenområde i hamn, i andra insjöar än
Vänern, Vättern och Mälaren och i andra vattendrag;
o Utförande av transporter av skadade och sjuka i terrängen inom ramen för
sjukvårdshuvudmännens planerings- och samordningsansvar.

Prop. 1985/86: 170

Storleken på den kommunala räddningstjänstens
styrkor
Kommitten bedömer att den kommunala räddningstjänstens styrkor i
beredskap i allmänhet är tillräckligt stora. Rationaliseringar kan komma att
leda till minskningar av personalen på en del orter. Samtidigt kommer
resurserna på andra håll att behöva kompletteras. Emellertid är de
ekonomiska förutsättningarna för en utbyggnad av den kommunala verksamheten under de närmaste åren mycket begränsade. En utveckling av
räddningstjänstens beredskap kommer framför allt att kunna ske genom en
samverkan mellan kommuner och genom ökat utnyttjande av de olika
resurser i samhället som förstärker de egna styrkorna - t ex industribrandkårerna. de militära förbandens räddningsresurser. civilförsvarspersonal och
vapenfria tjänstepliktiga (vtp) som utbildas för räddningstjänst.
För närvarande finns det inga regler för beräkning av storleken på den
kommunala räddningstjiinstens styrkor i beredskap. De senast tillämpade
riktlinjerna är från år 1965. Sedan dess har både förhållandena i samhället
och räddningstjänstens uppgifter förändrats. Statens brandnämnd har
utarbetat ett förslag till riktlinjer för den kommunala räddningstjänstens
dimensionering anpassat till dessa nya förutsättningar. Numera bedriver
även styrelsen för svensk brandforskning (Brandforsk) ett arbete avsett att
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resultera i modeller för beräkning av storleken på räddningst.iänstens styrkor
i beredskap. Regeringen har överlämnat brandnämndens förslag till kommitten och uppdragit åt kommitten att utarbeta ett förslag i dimensioneringsfrågan.
Som utgångspunkt för sina överväganden konstaterar kommitten att
styrkornas storlek inte är det enda som har betydelse för effektiviteten.
Resultatet av riiddningsarbetet är en kombination av vad personalen
presterar med sin utbildning och sina erfarenheter, arbetsledningens
förmåga att organisera insatserna och utrustningens tekniska kapacitet.
Stora förbättringar kommer sannolikt även i fortsättningen att ske i dessa
avseenden. Kommitten anser att det är naturligt att kommunerna avvaktar
Brandforsks nyligen päbörjade arbete för bedömning av räddningstjänstens
effektivitet, innan de tillsammans med de statliga tillsynsorganen tar ställning
till en så detaljerad modell för bedömning av styrkornas storlek som
hrandniimndens förslag utgör.
Emellertid bör det i avvaktan pä resultatet av Brandforsks arbete finnas
något slag av rekommendationer för dimensioneringen. Kommitten föreslår
att n<1gra av grundelementcn i brandnämndens modell skall antas som
allmiinna råd. Det bör för det första giilla storleken på de insatstider som
tilliimpas för olika slag av bebyggelse. För det andra bör råden innehålla
beskrivningar av vad sk typstyrkor kan uträtta vid olika slag av olyckshändelser. Det är särskilt viktigt att de delar av förslaget som gäller
räddningspersonalens eg.::n säkerhet beaktas vid dimensioneringen - framför
allt giiller det behovet av personal vid rökdykarinsatser. Kommitten föreslår
vidare att de allmänna råden till kommunerna kompletteras med en
.:xcmpelsamling som visar hur kommuner av olika slag och med varierande
\;lag av fr;ker har dimensionerat sina riiddningsstyrkor.

Prop. 1985/86: 170

Teknisk standardisering och gemensamma inköp av
materiel
Niir flera räddningsorgan samverkar vid en räddningsinsats är det självfallet
av stor betydelse för effektiviteten att utrustningen iir enhetlig. Ökad
t:nhetlighet genom samlade inköp gör det också möjligt att hålla nere
anskaffningskostnaderna.
Samarbetet mellan kommunerna i räddningsregioner och mellan kommunernas räddningstjänst och andra organ kommer att få betydelse för
striivandena efter en enhetligare utrustning. Den ;1v statsmakterna beslutade
kl>mmunanknutna civilförsvarsverksamheten öppnar stora möjligheter till
s:,mutnyttjande av statliga och kommunala materiella resurser. Kommitten
<mser det nödvändigt att de planerade nyanskaffningarna av utrustning för
civilförsvaret sker med inriktning på både krigsräddningstjänstens och
fredsriiddningstjiinstens behov.
Flera projekt inom Sveriges mekanstandardiscring- en organisation inom
Standardiseringskommissionen i Sverige - och vid styrelsen för teknisk
utveckling (STU) skapar en stor del av de rent tekniska förutsättningarna för
en ökad enhetlighet. Utveckling pågår i nära samarbete med kommunerna av
bl a ett basfordon för riiddningstjänsten (BASTU 86) och av teknik och
utrustning för olje- och kemikaliebekämpning till sjöss (TOBOS 85).
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Aktivt samarbete mellan kommuner i räddningsreg1oner

Prop. 1985/86: 170

Ett väsentligt utökat samarbete mellan kommuner i riiddningsregioner är
enligt kommittens bedömning en av de viktigaste åtgärderna för en
effektivare räddningstjänst. Genom en utvecklad kommunal samverkan blir
det möjligt att utan egentligt ökade kostnader göra verksamheten rationellare. Samarbetet skall kunna omfatta ledningsorganisationen. styrkorna i
ben::dskap. de materiella resurserna, utbildningen. övningsverksamheten,
planläggningen och t ex de förebyggande åtgärderna mot olyckor. För en del
kommuner bör det vara möjligt att enligt mönster från några av de nuvarande
regionerna bygga upp en gemensam räddningsorganisation under enhetlig
ledning.
I principbetänkandet föreslog kommitten en indelning av landet i
räddningsregioner. Svenska kommunförbundets styrelse har med utgångspunkt i detta förslag gett sina länsavdelningar i uppdrag att initiera
överläggningar mellan kommunerna så att det genom frivilliga överenskommelser senast den I juli 1984 kan bildas ett rikstäckande system med
räddningsregioner. Avsikten är att regionerna skall vara desamma för
räddningsorganisationcn i fred och i krig.
En lägesrapport hösten 1983 från arbetet med regionindelningen visar att
överläggningarna i de allra flesta länen sannolikt kommer att resultera i
överenskommelser mellan kommunerna inom den utsatta tiden. Problem
med avgränsningen föreligger enligt rapporten huvudsakligen endast i
Malmöhus län och i Göteborgs och Bohus län samt i en del områden där det
fordras ett samarbete över länsgränserna.
Kommitten anser att det är av stort värde att kommunerna sä långt möjligt
själva kan besluta om regionavgränsningen. För de sannolikt få fall där
sådana överenskommelser inte kan ske inom rimlig tid föreslar kommitten
att regeringen på förslag av länsstyrelsen skall besluta om regioner. Detta
skall kunna ske också när det är uppenbart att kommunerna genom en
olämplig regionavgriinsning inte tar tillvara alla möjligheter till samarbete
eller när avgränsningen kommer att försvåra en samverkan mellan kommunala och statliga räddningsorgan.

Statlig tillsyn över den kommunala räddningstjänsten
Den statliga tillsynen över den kommunala riiddningstjiinsten bi>r utformas
enligt de allmänna riktlinjer för statlig tillsyn över kommunal verksamhet
som statsmakterna har beslutat om. Det innebär en ökad handlingsfrihet för
kommunerna. Inom räddningstjänsten har den statliga tillsynen efter hand
utvecklats i denna riktning. Det förekommer för närvarande ett omfattande
utbyte av erfarenheter och synpunkter mellan statliga och kommunala organ
i räddningstjänsten. De kommunala räddningsorganen vänder sig i stor
utsträckning till de statliga myndigheterna - länsstyrelserna och statens
brandnämnd - för att få vägledning i olika frågor.
Kommitten anser att de statliga tillsynsorganens genomgång av den
kommunala räddningstjänstcns organisation och planering skall kunna
resultera i råd eller rekommendationer. Föreskrifter fordras endast för
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reglering av ersättning till enskilda som tillfälligt har deltagit i räddningstjänsten och för fastställande av den behörighet som skall krävas av en
räddningsledare eller brandsyneförrättare.
Kommitten föreslår att kommunerna inte längre skall behöva underställa
länsstyrelsen kommunala beslut om räddningstjänstordning ( för närvarande
brandordning). Enligt kommittens förslag skall kommunen emellertid
samråda med bl a länsstyrelsen om innehållet i planerade beslut om
räddningstjänstordningen. För de fall där länsstyrelsen bedömer att räddningstjänstordningen har allvarliga brister föreslår kommitten att länsstyrelsen skall kunna begära att regeringen prövar frågan. Regeringen skall vid
denna prövning ha möjlighet att om särskilda skäl föreligger besluta om
räddningstjänstordning för en kommun.

Prop. 1985/86: 170

Den statliga räddningstjänstens uppgifter och organisation
Den statliga räddningstjänstens uppgifter skall enligt kommittens förslag
även i fortsättningen vara uppdelade mellan olika statliga myndigheter.
Genom uppdelningen är det möjligt att ta tillvara kunnande och utnyttja
befintliga resurser hos flera olika myndigheter och andra samverkande
organ. Behovet av samordning mellan de olika organen kommer även i
framtiden att vara mycket stort. Kommittens förslag till åtgärder inom den
statliga räddningstjänsten syftar framför allt till att underlätta denn~
samordning.
Fjällräddningstjänsten skall liksom hittills vara en uppgift för polisen.
Polisen svarar för insatsen till dess den försvunne överlämnas till annat organ
som utför transporten tex från farbar väg till sjukhus. Fjällräddning
innehåller enligt kommittens sätt att se ett omfattande moment av
efterforskning. Kommitten anser att det måste klargöras att det inte alltid
fordras en insats av fjällräddningstjänsten, tex vid sjukdomsfall i fjällområdet där den enskilde själv kan larma och uppge hämtningsplatsen. Enligt
kommittens bedömning är det nödvändigt med en ökad samordning mellan
fjällräddningstjänsten och den kommunala räddningstjänsten.
Inom flygräddningstjänsten föreslår kommitten att luftfartsverket skall
svara för efterforskning av ett saknat eller havererat flygplan. Luftfartsverket
skall också svara för undsättning av människor och begränsning av skada på
egendom till havs, i kustvattnen och i Vänern, Vättern och Mälaren.
Åtgärder som vidtas på haveriplatsen skall enligt kommittens mening vara
kommunal räddningstjänst, om haveriet har skett i andra vatten. i
vattenområde i hamn eller på land. Vid nedslag till havs, i kustvattnen eller
de stora insjöarna är det naturligt att sjöräddningsorganen medverkar i både
e~terforskning och undsättning. Sjöräddningscentralen blir i sådana fall
räddningsundercentral till flygräddningscentralen.
Kommitten anser att kommunerna i ökad utsträckning bör samordna
räddningstjänsten med brand- och räddningstjänsten vid luftfartsverkets 14
flygplatser. I de fall där det visar sig att förutsättningarna är goda bör
kommunerna överta driften av räddningstjänsten vid flygplatserna. Ett
samutnyttjande av de gemensamma resurserna syftar till att höja effektivi105

tetcn och hålla nere de samlade kostnaderna för kommunerna och
luftfartsverket.
För sjöräddningstjänstem del föreslt1r kommitten ett nytt och enhetligt
räddningsbegrepp. Sjöräddningstjänsten skall omfatta åtgärder för efterforskning och undsättning av människor som är eller kan befaras vara i
sjönöd. Sjöräddningsorganen skall också bekämpa skador till följd av
utflöden av olja eller kemikalier till sjöss och så långt möjligt med hänsyn till
resurserna även rädda egendom till sjöss.
Det ~tatliga sjöräddningsansvaret skall enligt kommittens förslag omfatta
räddningsätgärder till havs, i kustvattnen och i Vänern, Vättern och
Mälaren. Räddningsåtgärder i övriga vatten och i vattenområde i hamn skall
vara en uppgift för den kommunala räddningstjänsten.
Kommitten föreslår att den nya sjö- och kustbevakningsmyndighct som för
närvarande planeras skall svara för den statliga sjöräddningen. Polisen,
försvaret, luftfartsverket och Sjöräddningssällskapet hör till de organ som
även i fortsättningen skall delta med sina resurser. Den nya myndigheten bör
ha hade ett administrativt samordningsansvar och ett operativt ledningsansvar. Ansvaret är för närvarande begränsat till administrativ samordning,
men i praktiken sker även en viss operativ ledning.
Räddningstjänsten vid olyckor i kärnkraftsanläggningar har nyligen setts
över. Statsmakterna har beslutat om en ökad beredskap med bl a effektivare
alarmering och ledning. Kornmitten föreslå~ inga förändringar i ansvar eller
uppgifter men framhåller att länsstyrelserna bör använda kommunal
räddningsledningspersonal för den beredskap som länsstyrelserna skall
hålla.

Prop. 1985/86: 170

Sj uktransportverksamheten
Sjukvårdshuvudmännen skall enligt kommittens förslag svara för vägbundna
sjuktransporter men dessutom ha planerings- och sam.ordningsansvar för
akuta sjuktransporter i luften, på sjön (sjuktransporter från fartyg föreslås
ingå i sjöräddningstjänsten) och i terrängen. Kornmitten föreslår att
sjukvårdshuvudmännen för insatser i luften och till sjöss utan kostnad skall få
disponera statliga resurser som är lämpliga, bl a helikoptrar. fartyg och
båtar. Sjuktransporter i terrängen bör i stor utsträckning kunna ske med den
kommunala räddningstjänstens resurser. Den plan för sjuktransportverksamheten i varje sjukvårdsområde som kommitten föreslår att sjukvårdshuvudmannen skall utarbeta kommer att visa hur de olika resurserna kan
användas och vilka samordningsåtgärder som ett effektivt utnyttjande
fordrar.
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Effektivare alarmeringsverksamhet

Prop. 1985/86: 170

Samarbetet mellan staten, kommunerna och sjukvårdshuvudmännen i SOS
regionala larmcentraler är ett exempel på det samutnyttjande
av resurser i räddningstjänsten som kommitten anser vara grundläggande för
effektiviteten. Samtliga planerade 19 larmcentraler är nu i drift. Fortfarande
står emellertid 22 kommuner i landet utanför samarbetet. Kommitten anser
att det för samordningen av räddningsarbetet i samband med främst större
olyckor och med hänsyn till kostnaderna för verksamheten är viktigt att
samtliga kommuner kommer med i samarbetet.
Flera av larmcentralerna har haft omfattande startsvårigheter. Framför
allt gäller det centralerna i storstadsområdena. Problemen har berott både på
tekniska brister och på otillräckliga erfarenheter hos alarmeringspersonalen.
Kommitten anser det viktigt att SOS Alarmering fortlöpande överväger vilka
åtgärder som kan vidtas när det gäller bl a det tekniska utvecklingsarbetet,
upphandlingen och utbildningen av personalen för att verksamheten skall
fungera effektivt.
Televerket utövar för närvarande det statliga ägarinflytandet i SOS
Alarmering. För att behovet av samordning i räddningstjänsten i ökad
utsträckning skall kunna tillgodoses anser kommitten att det centrala
räddningstjänstverket skall svara för det statliga ägarinflytandet.
Kommitten föreslår att frågan om en samordning av verksamheten vid
främst flyg- och 5jöräddningscentralema skall utredas ytterligare. I det
sammanhanget skall även frågan om ett centralt uppgiftsförråd för samhällets räddningstjänst behandlas.
Alarmering~

Flera organ som förstärker räddningstjänsten
En effektivare räddningstjänst fordrar en väsentligt utökad medverkan från
de statliga och andra organ som har lämpliga resurser för att kunna delta i
raddningsinsatser' framför allt
o Polisen;
D Civilförsmret;
u Militära försl'aret;
u SJ;
u SMHJ;
D Sveriges Radio; och
u Frivilligorganisationerna.
En utökad medverkan från dessa organ fordrar betydligt bättre förberedelser
än som hittills i allmänhet har genomförts. Kommitten föreslår en rad olika
åtgärder som skall göra det möjligt för de redovisade organen att fungera
bättre i samarbetet med räddningsorganen. Samtliga statliga och kommunala
myndigheter skall vara skyldiga att medverka i räddningstjänsten om inte
förhållandena i den egna verksamheten oundgängligen hindrar det.

!07

Ökade krav på skyddsåtgärder hos industrier och
andra företag

Prop. 1985/86: 170

Företag som bedriver särskilt riskfylld verksamhet skall enligt kommittens
förslag kunna åläggas att hålla egen beredskap med personal och utrustning
för räddning~åtgiinkr. En sfldan skyldighet skall också kunna åläggas den
som äger eller innehar en anläggning där det finns stora risker för brand och
där det är vanligt att milnga människor uppehåller sig. Till sådana
anläggningar räknar kommitten hotell. restauranger. stora kontor. varulager
och samlingslokaler av olika slag.
Kraven på beredskap med personal kan innebära att en del av de anställda
får en grundligare skyddsutbildning än personalen i övrigt, att de i förväg har
tilldelats olika uppgifter i samband med t ex en brand och alt de också
förfogar över en viss personlig skyddsutrustning. Vid många av dessa
anläggningar kan företagen sannolikt samordna åtgärderna med verksamheten inom de \'i:rkskydd som de enligt civilförsvarslagstiftningen är skyldiga att
hålla. Civilförsvarsstyrelsen utarbetar för närvarande ett förslag till ny
verkskyddsplikt som innebär att fler typer av företag än enligt nuvarande
bestämmelser kan bli skyldiga att organisera verkskydd.

Förebyggande åtgärder mot olyckor
Förebyggande verksamhet mot bränder är det första huvudområdet i
kommittens överväganden om vilka åtgärder som kan vidtas för att olyckor
över huvud taget inte skall uppstå och för att verkningarna i övriga fall skall
kunna begränsas. Kommitten anser att brandsäkcrhetskraven i ökad
utsträckning bör beaktas i samhällsplaneringen. framför allt vid projektering
och uppförande av byggnader och olika anläggningar. Kommitten föreslår
att brandsyneförfarandet skall göras effektivare. Genom att riiddningtjänstvcrket får befogenheter att utfärda föreskrifter för brandtåligheten i material
som anviinds i lös inredning i offentliga miljöer blir det lättare än för
närvarande att vid brandsyn kontrollera inredningen i sådana miljöer.
Bcslutsordningen i samband med förelägganden och förbud skall bli
effektivare genom att kommunen får möjligheter att sätta ut vite. För
närvarande sker detta genom beslut av länsstyrelsen. Genom att ansvaret för
de förebyggande åtgärderna mot bränder läggs på den förtroendevalda
rädd11ings11ämnde11 i kommunen ökar förutsättningarna för att ärendena
skall bli allsidigt belysta och för att verksamheten skall få de resurser som
fordras. Kommittens förslag om en förändrad inriktning av sotningsverksamheten, som i ökad utsträckning skall omfatta även energispartekniska
åtgärder, får på sikt betydelse också för brandskyddet.
Det andra huvudområdet i kommittens förslag till förebyggande åtgärder
mot olyckor gäller landtrampor1er av farligt gods. Kommitten föreslår en
utveckling av systemet för vägvalsstyrning genom förbud mot transporter av
farligt gods på vissa vägar eller inom vissa områden. En effektivare påverkan
av vägvalet innebär att räddningstjänstcns planering beaktas i större
utsträckning än hittills. Länsstyrelserna skall enligt förslaget åläggas att i
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samarbete med kommunerna utarbeta länsövergripande planer för vägvalsstyrningen.
Planeringen skall ske med data om transportströmmarna som underlag.
Kommitten föreslår ett enkelt informationssystem som gör det möjligt för de
planerande organen att sammanställa uppgifter om de farligaste produkterna. Vägvalsstyrningen fordrar en märkning av de vägar som bör användas för
transporter av farligt gods. Kommitten föreslår vidare att planeringen av
vägvalsstyrningen i viss utsträckning skall omfatta även järnvägstransporter.
Förebyggande åtgärder mot olyckor vidtas också på flera andra områden i
syfte att motverka olyckshändelser och begränsa skador. Bestämmelser om
sådana förebyggande åtgärder finns i bl a arbetsmiljölagstiftningcn. byggnadslagstiftningen och miljöskyddslagstiftningen. Det skulle föra för långt
om kommitten skulle granska och utarbeta förslag till effektivare förebyggande åtgärder även inom dessa områden. Kommitten anser att detta bör ske
inom ramen för den samordning av samhällets förebyggande verksamhet mot
olyckor som det nya centrala räddningstjänstverkt:t skall ha ansvaret för.
Som en komplettering av den olycksförebyggande verksamheten på olika
områden föreslår kommitten att en räddningsledare eller brandsyneförrättare får till uppgift att hos ansvariga myndigheter påtala de brister i skyddet
mot olyckor av olika slag som denne upptäcker i samband med en
räddningsinsats eller en brandsyn.
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Forsknings- och utvecklingsarbete
Kommitten anser det viktigt att Brandforsk fortsätter det hittills framgångsrikt inledda forsknings- och utvecklingsarbetet inom främst brandskyddets
område. Det har ett värde att alla intressenterna - staten, kommunerna, de
fackliga organisationerna, försäkringsgivarna och företagen som tillverkar
utrustning- är engagerade i verksamheten och deltar ekonomiskt. Kommitten föreslår emellertid att den statliga centrala räddningstjänstmyndigheten
skall få en stark ställning i samordningen av forsknings- och utvecklingsarbetet - det gäller inte bara skyddet mot bränder utan också åtgärder mot
olyckor av andra slag.

Arbetsuppgifter på lokal, regional och central nivå
i den kommunala räddningstjänsten och förebyggande
verksamheten
Tyngdpunkten i arbetet i den kommunala räddningstjänsten och de
förebyggande åtgärderna mot bränder skall ligga på kommunal nivcl. I
kommunerna finns de bästa möjligheterna att bedöma behovet av räddningsinsatser och vilka resurser som dessa insatser fordrar. Kommunerna skall
planera räddningstjänsten och de förebyggande åtgärderna - inventera
risker, bedöma resursbehovet och genom bl a insatsplaner förbereda
räddningsstyrkorna för insatserna. Ansvaret för utbildning och övningar
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skall i stor utsträckning ligga på kommunal nivå. Som har framgått föreslår
kommitten att en räddningsledare eller en brandsyneförriittare får till uppgift
att hos ansvariga myndigheter påtala brister i skyddet även mot andra
olyckor än bränder.
Genom samarbete mellan kommuner i de föreslagna räddningsregionerna
skall kommunerna emellertid kunna samutnyttja resurserna i betydligt större
utsträckning än för närvarande. Samverkan kommer också att behövas
mellan regioner och mellan kommunala räddningsorgan och statliga eller
enskilda organ som har resurser lämpliga för räddningstjänst.
Kommitten anser att varje kommun bör ha möjligheter att själv i all
väsentlig utsträckning besluta om räddningstjänstens organisation i kommunen. Tyngdpunkten i de statliga tillsynsorganens verksamhet bör i ännu
högre grad än hittills ligga på samråd och information. Enligt kommittens
mening är det vidare angeläget att det politiskt valda kommunala organet räddningsnämndcn - får större uppgifter och befogenheter än vad brandstyrelsen för närvarande har. Räddningsnämnden skall enligt kommittens
förslag inte ha några operativa uppgifter men däremot ett ansvar för
planering av räddningstjänsten och de förebyggande åtgärderna mot
brand.
Länsstyrelsen skall även i fortsättningen vara regionalt statligt organ i
räddningstjänsten och den förebyggande verksamheten. Länsstyrelsen skall
samordna kommunernas åtgärder, ge råd och lämna information. Rollen
förändras till en del genom den samverkan mellan kommuner i räddningsregioner som kommitten föreslår. Även den kommunanknutna civilförsvarsverksamheten leder till förändringar i länsstyrelsens uppgifter inom räddningstjänsten. Länsstyrelsens samordningsansvar på regional nivå avser
enligt förslaget både den kommunala och den statliga räddningstjänsten.
Kommitten anser att det även i fortsättningen skall finnas en regional
räddningstjänstplanering på länsnivå i länsstyrelsens regi. Länsstyrelsen skall
också liksom hittills kunna överta ledningen av räddningsarbetet i situationer
när det fordras en samordning av resurser från flera olika samhällsorgan och
enskilda. Länsstyrelsen skall i sådana situationer utse räddningsledare. Utan
att överta ledningen skall länsstyrelsen vidare kunna utse räddningsledare,
om den kommunala räddningstjänsten berör två eller flera räddningsregioner och räddningsorganen inom dessa regioner inte kommer överens om vem
som skall leda räddningsarbetet i området.
Kommitten har tidigare föreslagit att det på central nivå skall bildas ett nytt
centralt räddningstjänstverk av civilförsvarsstyrelsen och statens brandnämnd. En sådan central samordning är en viktig förutsättning för
genomförandet av de flesta förslagen i detta betänkande. Frågan om det nya
verkets uppgifter och organisation utreds närmare av CESAM-kommitten
( Kn 1982:03). Riiddningstjänstkommitten föreslår att även de uppgifter som
sjöfartsverket svarar för när det gäller transport av farligt gods på land och till
sjöss skall överföras till räddningstjiinstverket.
Kommitten anser att det nya räddningstjänstverkets uppgifter skall
omfatta både statlig och kommunal räddningstjänst. Strävandena att
utveckla räddningstjänsten fordrar åtgärder på central nivå för
o Planering av räddningstjänstens organisation och materielanskaffning så
att olika organ kan samarbeta effektivt;
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u Planering och ledning av den utbildning som räddningstjänstens personal
behöver:
o Tillsyn och samordning genom utbyte al' erfarenheter mellan räddningsorgan på olika nivåer och mellan riiddningsorganen och de organ som
med~·erkar i räddningstjänsten;
o Ekonomisk reglering av vissa frågor om ersättning för medverkan i
räddningstjänst.
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Kommitten föreslår att räddningstjänstverket skall ha omfattande befogenheter inom den statliga räddningstjänsten. Verket skall disponera egna medel
för utbildning. övningar och planering som gäller statliga myndigheters
medverkan i räddningstjänstcn. Enligt kommittens förslag skall räddningstjänstverket vidare kunna utfärda föreskrifter för planeringen av de olika
formerna av statlig räddningstjänst. om denna planering är nödvändig för
samordningen av räddningstjänsten.
Räddningstjänstverkcts uppgift inom den kommunala räddningstjänsten
skall vara att följa utvecklingen av planläggningen och genomförandet av
verksamheten pä olika håll i landet. Verket skall sammanställa erfarenheter
och med ledning av dessa ta initiativ till samordningsåtgärder och ge råd eller
information. Räddningstjänstverket skall vidare bl a besluta om ekonomisk
ersättning till kommuner för vissa räddningstjänstkostnader. I den förebyggande verksamheten är det verkets uppgift att samordna åtgärderna - både
skyddet mot bränder och de åtgärder mot olyckor av andra slag som bör
vidtas.

Räddningstjänstverkets särskilda uppdrag för utveckling av räddningstjänsten
Kommitten har i sitt arbete i huvudsak övervägt principerna om räddningstjänstens och den förebyggande verksamhetens utveckling. Kommitten
föreslår i betänkandet att räddningstjänstverket inom ramen för sitt löpande
arbete skall utarbeta mer detaljerade förslag på olika områden och vidta
åtgärder som förslagen syftar till.
Kommitten föreslår att räddningstjänstverket - förutom de allmänna
uppgifterna att planera, samordna, utbilda och i vissa fall ekonomiskt reglera
verksamheten - särskilt skall få i uppdrag att
o Följa arbetet med regionindelningen och med regional samverkan mellan
kommunerna och ta initiativ till åtgärder;
o Utarbeta en exempelsamling som visar hur kommunernas styrkor i
beredskap är dimensionerade (arbetet bör inledas omgående av statens
brandnämnd i samarbete med kommunförbundet och de fackliga
organisationerna);
o Följa strävandena att standardisera räddningstjänstens materiel och vid
behov stimulera till åtgärder:
lJ Se över formerna för planering av räddningstjänsten och redovisningen av
resultaten;
o Följa utvecklingen av de återstående 22 kommunernas anslutning till SOS
Alarmerings regionala larmcentraler och vid behov föreslå åtgärder som
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undcrliittar användningen av de gemensamma resurserna;
Överväga behovet av särskilda riktlinjrr för lokalradions medverkan i
räddningstjänstens kdningsarhete och liigga fram förslag till åtgärder:
Biträda överbefälhavaren i överviiganden om hur det militära fiir.1"\'aret
skall kunna utnyttjas hättrc i den civila riiddningstjiinsten;
Kartlägga behovet av attförbäura SMH!s medl'erkan i riiddningstjänskn
och föreslå eventuella atgiirder;
Samordnafrh·il!igorganisationernas plmwring för medverkan i räddningstjänsten;
Samordna i\tgärderna på central nivå mot olyckor vid transport 111· ji1rligt
gods;
Samordna centrala. regionala och lokala myndigheters förebyggande
åtgärder mot olyckor;
Bedöma behovet av forsknings- och 1111•ecklingSl'crksamhct inom räddningstjänsten och ta initiativ till de åtgärder som fordras;
Samordna länsstyrelsernas handläggning av ärenden om ersiillning för
riidd 11 i ngstjii nstk ostnade r.
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Samordning av räddningstjänstens insatser vid olyckor
som berör stora geografiska områden
Erfarenheten visar att problem ofta uppstiir i riiddningstjänsten om en olycka
eller annan händelse berör stora geografiska omritden, tex ett eller flera län.
I sådana situationer fordras som regel omfattande pasonella och materiella
resurser. Det innebär ocks{1 att ledningsarhetet blir komplicerat. Flera av
förslagen i olika delar av betänkandet-tex förslagen om en ökad samverkan
mellan kommuner i räddningsreginncr och om möjligheten för regeringen att
förordna om att en länsstyrelse.: skall svara för ledning av räddningsarbete i
flera län - syftar till att underlätta riiddningsinsatser i geografiskt stora
områden.

Kostnader och finansiering
Kommittens förslag i betänkandet kommer att leda till en ökad effektivitet i
den kommunala och statliga räddningstjänsten. Kommitten bedömer att de
olika åtgärderna tillsammans kommer att resultera i att skadorna i samband
med olyckor kommer att minska väsentligt. Enligt en beräkning av Svenska
brandförsvarsföreningen utgjorde samhällets kostnader för skador enbart till
följd av brand, för förebyggande brandskyddsåtgärder och för räddningstjänst i brandbekämpningssyfte under år 1980 i runt tal 6 500 milj kronor.
Försäkringsgivarnas andel av beloppet beräknas ha varit 2 100 milj kronor,
företagens 1 600 milj kronor, kommunernas 0ch landstingskommunernas
tillsammans 2 000 milj kronor och statens 800 milj kronor.
För kommunerna kan de utvidgade skyldigheterna i några avseenden
komma att innebära ökade kostnader för räddningstjänsten. Dessa kostnader vägs emellertid mer än väl upp av de förbättringar i möjligheterna att
utnyttja samhällets resurser som kommitten föreslår. Framför allt kommer
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samordningen mellan räddningstjänsten och civilförsvaret att kunna leda till
besparingar vid anskaffningen av materiel för den kommunala räddningstjänsten. Enskilda företags utökade skyldigheter att hålla utrustning och
beredskap med personal avlastar i viss utsträckning också den kommunala
räddningstjänsten.
Ekonomiska fördelar ligger vidare i kommittens förslag till en väsentligt
utbyggd samverkan mellan kommunerna i räddningsrcgioner och på
länsnivå. Som kommitten redan har framhållit är det nödvändigt att
rt-gionsamarbetct byggs ut på ett systematiskt och offensivt sätt. Gemensam
utrustning och personal leder till besparingar. Samordnad planering och
gemensam utbildnings- och övningsverksamhet kommer att kunna ge ett
ekonomiskt utbyte. Möjligheterna att använda personal ur civilförsvaret för
förstärkning av kommunernas räddningsorganisation innebär också stora
fördelar.
För staten som har ett övergripande ansvar för människors säkerhet får
kommittens förslag inte några direkt kostnadssänkande effekter i själva
räddningstjänstledct. Kommitten har tvärtom på ett fåtal punker föreslagit
åtgärder som leder till något ökade kostnader. Det gäller bl a den förbättrade
hclikopterberedskapcn i Norrland och inrättandet av uppgiftsförrådet. För
staten med dess övergripande ekonomiska ansvar är det emellertid ett
mycket starkt intresse att olyckorna och verkningarna av dem kan reduceras.
En effektiv riiddningstjänst och brandförebyggande verksamhet utformad
enligt de förslag som kommitten redovisar i betänkandet har mycket goda
förutsättningar att minska antalet olyckor i samhället och skadorna som de
orsakar. För de både humanitära och samhällsekonomiska vinsternas skull
anser kommitten att statsmakterna hör besluta om att täcka de begränsade
merutgifter för verksamheten vid några statliga organ som kommittens
förslag innebär.
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Förslag till
Lag om samhällets räddningstjänst

1
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Enligt riksdagens h,;:slut föreskrivs följande.

Inledande hestämmelser

*

I Dcnna lag innehåller hestämmelscr om samhällets räddningstjänst och
åtgärder till förehyggande av hrand.

*

2 \1ed riiddningstjänst avses i denna lag åtgärder som vid olyckshändelser
eller fara därför vidtas av staten eller kommun för att hindra eller hegränsa
skador pt1 människor, djur, egendom eller i miljön.
Med räddningstjiinst avses också i denna lag åtgärder som vid allvarliga
störningar i viktiga samhällsfunktioner eller fara därför vidtas av staten eller
kommun för att hindra eller hegränsa sådana skador.
Med olyckshändelse avses hrand, explosion, skred, ras, översvämning,
oväder. trafikolycka, utflöde av skadliga ämnen och annan liknande
händelse som har medfört eller kan befaras medföra sådana skador som sägs i
första stycket.

*

3 Di..:nna lag gäller inte om skadorna är eller kan förväntas bli ringa eller
om åtgärderna för att hindra eller begränsa skadorna tillräckligt snabbt kan
vidtas av enskild fysisk eller juridisk person.

*

4 Lagen gäller inte sjukvård som avses i hälso- och sjukvårdslagen
( l9S2:763). I di..:n 111{111 annat inte sägs gäller lagen inte heller i fråga om
sjuktransporter eller efterforskning av försvunna personer.

*

5 Varje kommun svarar för riiddningstjänsten i kommunen. Staten svarar
dock för fjiillräddningstjänstcn, flygräddningstjänsten, sjöräddningstjänsten
och för räddningstjänsten vid olyckshändelse i kärnkraftsanläggning.

*

6 Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsåtgärderna kan genomföras på ett effektivt sätt.
Räddningsorgancn skall hålla sadan beredskap att räddningsåtgärderna
kan pähörjas inom godtagbar tid.

*

7 De myndigheter och organ som svarar för räddningstjänsten skall
samordna sin verksamhet och samarbeta med myndigheter, organ och
enskilda. vilkas verksamhet herör räddningstjänsten.
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Bestämmelser om kommunal räddningstjänst
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8 § r varje kommun skall finnas en räddningsnämnd. En kommun fiir
tillsätta särskild räddningsnämnd eller uppdra ät annan nämnd att vara
räddningsnämnd. Om detta inte har skett är kommunstyrelsen räddningsnämnd.
·
9 § Räddningsnämnden skall svara för kommunens uppgifter enligt denna
lag och för samordningen av räddningstjänsten med annan verksamhet i
kommunen. i den mån annat inte följer av si1dant beslut som avses i 3 kap 14 §
kommunallagen ( 1977: 179).
10 § I fråga om särskild räddningsnämnd gäller i tillämpliga delar följande
bestämmelser i 3 kap kommunallagen ( l 977: 179):

2§
3§
4§
5§
5§
6§
7§
8§
9§
10 §
11 §
12 §

om antalet ledamöter mm.
första stycket om valbarhet mm.
om rätt till ledighet från anställning.
första stycket om mandattid.
tredje stycket om verkan av ledamots avgäng.
om ordförande och vice ordförande.
om tid och plats för sammanträde samt om niirvaroriitt vid sammanträde,
om suppleants tjänstgöring mm.
första stycket om beslutförhet,
om hcslutsförfarande och protokoll mm.
om delgivning m m.
om reglemente och delegation.

För Stockholms kommun gäller dock inte 3 kap 5 § första stycket eller 3
kap 6 9 kommunallagen.
Ett delegationsuppdrag enligt 3 kap 12 §andra stycket kommunallagen fär
inte omfatta befogenhet att besluta om föreläggande eller förhud vid vite
eller om verkställande av åtgärder på den försumliges bekostnad.
Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971:290) tillämpas bestämmelserna i 4 och 5 §§ nämnda lag om jäv i samtliga ärenden hos särskild
räddningsnämnd.
11 § I varje kommun skall finnas en räddningskår.
Räddningskåren skall bestå av en räddningschef och en eller flera
räddningsstyrkor. I räddningskåren kan också ingå räddningsvärn.
Räddningsstyrka består av anställd personal. Räddningsvärn består av
annan personal som har uttagits frivilligt eller på grund av tjänsteplikt.
Räddningschefcn, eller den som är i hans ställe, är räddningsledare.

12 § Kommunerna skall samverka med varandra om räddningstjänsten
inom lämpliga räddningsregioner. Regeringen får fastställa gränser för
räddningsregioner.
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*

13 En kommun far träffa avtal om att annan kommun eller annat organ
skall sköta räddningstjänsten i kommunen eller medverka i räddningstjänsten i kommunen.
Skötseln av kommunens räddningstjänst i dess helhet får dock överli\tas
endast ftt annan kommun.
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*

14 När annat organ medverkar i räddningstjänstcn tillsammans med
kommunens räddningsk<lr iir räddningschefen, eller den som är i hans ställe.
räddningsledare om inte annat har överenskommits.

*

15 För varje kommun skall finnas en riiddningstjiinstordning. I riiddningstj:instordningen skall tas in föreskrifter om
I. den kommunala riiddningskilrens organisation,
"' den beredskap för riiddningstjiinst som skall finnas i kommunen nch som
iir nödviindig för att första utryckning skall kunna ske inom godtagbar
tid,

>.

det för beredskapen enligt 2 Higsta antal riiddningshefal och övrig
riiddningspersonal som skall finnas i kommunen,
4. kommunens ansvar fiir räddningstjiinst i vattcnomri1de i hamn i kommunen.

Av räddningstjiinstordningen skall vidare framgå
5. till vilken riidclningsregi•rn kommunen hör.
6. om kommunen har träffat avtal med annan kommun om gemensam
riiddningschef eller om gemensam hefiilsberedskap,
7. i vilken utstriickning <ich inom vilka omr-.lden riiddningstjiinsten i
kommunen skall skötas enligt avtal.

*

16 Riiddningstjänstordning, liksom ändring i riiddningstjiinstordningen,
skall fastställi1s av kommunfullmiiktigc.
Avskrift av beslutet sknll jämte räddr~ingstjiinstordningcn siindas till
liinsstyrdscll och till statens riiddningstjiinstverk. Detta gäller även i friiga
om iindring i ello:r tilliigg till riiddningstjänstordningen.
Om siirskilda skiil föreligger fär regeringen på hemställan av Hinsstyrl'isen
besluta om riiddningstjänstordning för en kommun.

*

17 När ett förslag till riiddningstjiinstorclning uppriittas eller riiddriingstjiinstordningcn iindras bör kommunen samri\da med berörda myndigheter.

Bestämmelser

om statlig räddningstjänst

fojällräddningstjänst

Il!* Med fjiillriiddningst.iänst avses i denna lag efterforskning och undsättning av personer som i fjäll eller ödemark har gätt vilse, drabbats av olycksfall
eller sjukdom eller överraskats av oväder eller snöskred under s{1dana
förhållanden att fara för liv eller hälsa bedöms föreligga.
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19

* Polisen svarar fö1_- fjällriiddningstjiinsten.
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~ Polischefen iir riiddningskdare för fjiillriiddnings<'itgiirder i distriktl'l.
Fi\r tjiiilriiddningsiltgärder som berör flera polisdistrikt i ett liin iir
liinspolisd1ekn riiddningsledare.

20

Flrnräddningstjänst

*

21 Med tlyg.räddningstjänst avses i denna lagåtgiirclersom staten svarar för
och som avser efterforskning. undsiittning av människor eller djur eller
begriinsning av skador pi1 egendom d[1 ett luftfartyg saknas elkr en
nlvckshiindelse har drabbat eller hotar lufttrafiken.
22 ~ L.uftfarts\·erket svarar for dterfnrsknin!! av ett försvunnet l11ftfartyg.
Verket svarar ocksC1 för undsiittning och för beJ!riinsnin!! av skador vid ett
flyghavcri till havs, i kustvattnen nch i Viincrn. Viittl'rn od1 '.\liibrrn.
Kommunen svarar fiir undsiittning och för bcgriinsning av skador vid L'lt
flvghavcri i iiniga vatten. i vattt·nonui1de i hamn dler pi1 land.
F<:ir omedelbar undsiittning pa c:lkr i niirheten av en gPdkiind flygplats
skall finnas en riiddningsstyrka a\ dl'n stnrkk och riiddningsutrnstning i den
omfattnin)! som faststiills av luftfartsvl'rkL'l med hiinsyn till fiirckomrn;indc
flygtrafik. För dt•mia styrka och utrustning svarar innd1avaren av flygplatSL'n.

*

2J Luftfartsverket utser riiddningskdare fiir riiddnings{1tgiirder som verket svarar fiir.

*

24 Om skylc.lighet för en befälhavare p;°1 ett luft fartyg och för den som
tjiinstgör p{1 en flygplats eller annan ant:iggning fiir luftfarten att medverka i
tlygriiddningstj:insten finns hestiimmelser i luft fartslagen ( 1957:297).

Sjtiräddningstjänst

*

25 Med sjöriiddningstjiinsl a\~Cs i denna lag ;itgiirdcr som statL'n svara;· for
och s11111 avser efterforskning din t•mlsiittning av miinnisknr som iir L'lkr kan
befaras vara i sjii11iid samt sjuktranspnrll'r fr;in fartvg.
\frd sjiiriiddni11gstj:in~t avses ocksii atg:irder som staten svarar för Pch som
vidtas till sjöss för att hindra c:lkr begränsa skador i miljön eller. så l{mgt
möjligt, skador p;·i djur och L'gl'ndom.

*

0

26 Sjö- och kusthev akningsmyndigh.::ten svarar fiir ledningen och sanwrdningen av räddningsatgiirckr som ,·idtas till ha\'s. i kustvattnen och i Viinern,
V iittcrn och J\.falaren.
Kommunen svarar för riiddningsfögärder i övriga vatten 1.JCh i vattenområde i hamn.
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*

27 Sjö- od1 kustbevakningsmyndigheten utser riiddningsledare fi.ir riiddningsatgiirder snm verket svarar for.
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*

28 Orn skyldighet för en befälhavare på ett fartyg att medverka
sjöriiddningstjiinsten finns hes!Urnmelser i sjölagen ( lXLJl :.15 s 1).

*

29 Om skyldighet att hf1lla utrustning på fartyg för att hindra ellcr bcgriinsa
skada vid olyckshändelse finns bestämmelser i lagen ( 1965:719) om
säkerheten på fartyg.

Räddningstjänst \'id

ol~·ckshändelse

i kärnkraftsanläggning

*

.'0 Med riiddningstjiinst vid olyckshändelse i kärnkraftsanWggning avses i
dcnna lag ätgärder som staten svarar för och som vidtas för att hindra eller
bcgriinsa skador p[1 miinniskor, djur. egendom eller i miljön vid utspridning
eller fara kir utspridning a\' radioaktiva iimncn fr<in brnkraftsanl;iggning
eller annan kiirnteknisk anliiggning här i landet.

*

31 Linsstyrebcn svarar for riiddnings{1tgärdcrna utanför anliiggningsomrf1det och för samordningen av siidana riiddningst1tgiirder med annan
verks;1mhet. Uinsstyrelscn utser riiddningsledare för riiddningsiltgiirdcr som
Unsstyrclsen svarar för.
Anläggningsinnehavaren svarar för riiddnings{1tgärdcrna inom anliigg~
ningsonmldct enligt bestiimmelserna i atomenergilagen ( 1956:306) och med
stöd av lagen meddelade föreskrifter.

*

32 I liin som regeringen bestiimmer skall liinsstyrelsen uppriitta en plan för
de iitgärder som iir niidvändiga för räddningstjiinsten vid olycksh:indclst: i
kiirn k raftsan liiggni ng.

*

33 Det åligger innehavaren av en kärnkraftsanläggning eller annan
kärnteknisk anläggning att vid utspridning av radioaktiva ämnen från
anliiggningen eller vid fara för si1dan utspridning genast underriitta liinsstyrclsen. polismyndigheten i orten och den kommunala riiddningstjänstcn.

*

34 Enligt föreskrifter som mt:ddelas av regeringen skall kommunerna och
statliga myndighett:r bitriida vid planering av och medverka vid övning i
riicldningstjänsten vid olyckshiindelse i kärnkraftsanliiggning.

Gemensamma bestämmelser för räddningstjänsten
Alarmering

3\'

samhällets räddningsorgan

*

35 Dt:n som fär kännedom om en brand eller en allvarlig olyckshändelse
eller fara därför. och inte genast släcker hranden eller pä annat sätt
undanröjer faran eller hindrar skadan skall om möjligt underrätta dem vilkas
liv eller egendom är i fara samt vid behov tillkalla hjälp.
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*

Den myndighl'I s11111 S\'ar;:r fiir riiddningstjiinsten -,kall St' till all dt'l för
alar111ningen a\· 'amhiilkh r:iddningsorgan finns stindigt bemannade
alarmeringsccntrakr \>di. om dL'l hchiivs. andra siir,kilda anllrdningar fiir
;tlarmeringen.

J(1
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Samordning

*

"iiir den k<>m111t111al;1 riiddningstjiinsten heriir r,·;1 l'ilcr flera riiddningsrcgiuner far l:insstyrelsen i det liin lbr lliycksh:indl'i,en l'ilcr faran diirfiir har
uppstatt utse ri1ddningskd:1re.
0111 det iir <irskilt niiddndigt alt samllrdna olika grenar av ri1ddn111gstjiinstcn L'iil'f att sanllirdna riidd11ingstjiinsten med annan verksamhl'I för
liirw;t\TL'i'cn ii\'el'l:! kdningen a\' riiddningstjiinsten. Linsstyrelscn uher
d:in·id r:iddnin!-!-;kdart• fiir :1lg;irder Sl>lll liirn.stvrL'isen S\'arar fiir.
Om kdning nd1 sanwrdning ;I\ riiddning~tjiinstl'n och om samordning a\'
riiddningst jiins!L'n lllL'd annan verksamhet \'id mvcket omfattande ulyckshiindl'iser <'L"h :tlJ\·:1rliga stiirni11gar i ,·iktiga samhiillsfunkti1H1cr SLilll bcriir flera
l:in fiirordn:1r regeringen i 'arje siirskilt fall.
J7

Skyldighrt att hålla utrustning och beredskap med personal
J8

* r.n :igart' eliL·r i11nl'i1a,·are a,· ..:n

I. indu-,trihyggnad ,·lkr· 11pplag.

thgpbts enligt luftfarts\'L·rkets hestiimmande.
3. hamn.
-1. hlltdl L·lkr l'L'll'>illnat.
'i. sklll:1 L'ikr L'k\·hem.
6. sjukhus ..:ller annan ,.;l!danliiggning.
7. teakr. hillgraf. \·aruhus eller annan samlingsi<>kal,
X. campingplats. fritid,anlii!-!gning ltlllmhus eller annan liknande anliiggning
sllm :1r uppl;HL'll Uir all111:inhl'te:1 eller som utnyttjas a\' miu1ga miinniskor.
9. siirskilt brandfarlig byggnad
eller annan liknande byggnad. lokal elkr anliiggning iir skyldig att hälla
utrustning fiir sliickning \'id brand <'Ch fiir livriiddning vid brand lleh annan
olvckshiindelse.

*

J9 r.n iigare L'ller innehavare av en anliiggning vid vilken siirskilt riskfylld
n:rksamhet bedrivs eller diir det av 1nrian anlt:>dning finns sär~kild risk för att
en brand skall '[tlla avse\'iirda skador pii miinniskor, djur. egendom eller i
miljön iir skyldig att hälla den utrustning nch beredskap med personal som
behövs för att hindra eller hegriinsa skada som kan uppkomma till följd av
olyckshiindelsL' i den riskfyllda verksamheten eller p[\ grund av brand i
anliiggningcn.

*

-10 I fr[1ga om utrustning och beredskap med personal för riiddningstjiinst
vid anliiggningar som försvarsmakten förfogar över meddelar regeringen
siirskilda forL·skrifter.
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Sk~·ldighet
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att rncd\'l'rka i räddningstjänstcn

*

41
De statliga och kommunala myndighl'ler och organ som har resurser
an,·iindbara fiir riiddningstjiinsten iir skyldiga att pii anmodan av riiddningslcdarc delta i riiddningstjiinstc11 nK·d personal och utrustning om inte den
egna \'L'rhamhctcn mmdgiingligcn hindrar det.

*

42 Om dl'! hehiivs Uir riiddningskdart·n besluta att ,·ar och L'll som har fvllt
artlln men inte sexti11km ;ir och ·som ,·istas i kommunen din riiddningsreµinnen skall \'ara skyldig att delta i riiddningstjiinskn elkr •tlt utfiira
sjuktransp1>rtcr i anslutning till ri1ddningstjiinstcn. i Lkn mi111 \'ederhi'•ralllks
kunskaper. kn.•ppskr;1fter 0L'l1 hiibotillsti111d till;1ter det.
Bl;111d dt•m Slllll iir tjiinstepliktig<1 enligt fiirsta styckL'I ol'l1 som iir h11satta i
kommunen f;ir riiddningsniirnndc·n ta ut liimpliga personn fiir tjiinst
riiddnings,iirn.

*

43 Niir liinsstyrelscn svarar för ledningen av riiddningstjiins!L'n vid
olycbhiindebe i kiirnkraftsanliiggning eller har övertag.it ledninµen av
riiddningstjiinskn fr1r liinsstyrelsen meddL'la beslut s11m siigs i 42 första
stycket fiir \'ar och en som vistas i liinet.
Kan behovet av person:tl inte tillgodnses inom liinet far iiven liinsstyrelsen i
ett liin som inte berörs a\' riiddningstjiinsten meddela siidant beslut.

*

*

44 Rq!t'ringL'll for. om dL't iir niidviindigt med hiinsyn till beredskapen mot
omfattande olyckshiindelser cl kr all\'arliga stiirningar i viktiµa samhiillsfunktioner. Uin.>rdna att civilförsvarsplikt L'niigt civilfiirsvarslagen ( 1%U:74) skall
fullgiiras ii\'ell under tid dit civilforsvarsheredskap inte ri1der. I s!1dant fall far
dnl'k l·i,·ilfiir,varspliktig tas i anspr;ik undn sammanlagt hi.igst trt'ltio

.dagar.
Ingrepp i annans rätt

*

45 En riiddningsledare far i samband med ledning av riiddningsiitgiirdcr
företa sfaiana ingrepp i annans rätt som är försvarliga med hiinsyn till
omständigheterna. Riiddningsledarcn far
I. hered;1 siµ och medverkande pt•rsonal tilltriide till olycks- eller skadeplats.
2. avspärra olycks- eller skadeplats.
3. avspärra eller utrymma omdden,
4. förstiira dler fiira bort egendom.
5. ta i anspr{ik materiel
elkr frirL'la annan liknande i1tgiird.

*

46 Niir liin,styrelsen svarar för riiddningstjänsten vid olyckshiindelse i
kiirnkraftsanläggning eller har övertagit ledningen av räddningstjiinsten far
lä11Sstyrelscn besluta om :1tgiird som siigs i 4'.'i

*·

*

47 ~iir liin,styrdscn svarar för räddningstjänsten vid olyckshiindelse i
kiirnkraftsanliiggning far liinsstyrelsen, s;ivitt gäller omd1dc som kan antas
vara clll'r bli berört av radioaktiva iimnen. besluta om
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1. utför<rnde av miitningar dkr andra undersökningar.
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,

inskriinkning i riitkn att anviinda mark. vat1<:n11mrt1dc clkr naturprndukkr.
3. behandling av livsmedel eller annat S\llll har blivit fiin>renat.
Lins~tyrclst·n skall vidare i samri1d med hniinla kommtlllL'r. i den m<"111 dd
hehii\·s. \'idta i1tgiirder fiir bist;'md i form av ink\'arterin_!! llch utspisning a\·
dem som ben)rs il\' etta\' l:in.sstvrdsen med stöd av 46 fattat beslut l>lll att
utrymma clkr avspiirra \lmri1de s\lm kan antas vara elln bli heri.irt av
radi1iaktiva iim11L'll.

*

*

48 Niir l:insstyrelscn har Ö\'l'rtagit kdningcn av riiddningstj:insten for
liinsstyrdsen besluta om ;itgiird som siigs i 47 flirsta stycket. om dl'! behi.J\·s
fiir att skydda miimiiskor. djur. egendllm dkr miljön fri1n giftiga dkr andra
skadliga iimnen.
Linsstyrdsen sk;dl vidare. om lii11sstyrelsen mL·d stiid a\ 4h ~ har fattat
beslut om att utrymma eller a\'spiirra omr;-1dc s1i111 kan antas ,·ara eller bli
hcriirt av giftig:1 eller andra skadliga iimnen. i den 111[111 det bchiivs vidta
si1dana ittg:irder flir bistand s1_1m siigs i .p andra styckl't.

*

*

*

49 :--Jiir regeringen förordnar om ll'dning och sanwrdning av riiddningstjiinsten for regeringen i stiilll't fi.ir liinsstyrl'lsen lllL'lkkla beslut um ~1tgiird
som siigs i 46. 47 eller 4S

*·

*

50 Anordning som \·araktigt hl'l1li\'s för riiddningstjiinsten for placeras p[1
annans 111ark eller byggnad. Beslut 0111 siidan ;ltgiird meddela~; av riiddningsniimnden dkr. i fr:iga om statlig riiddningstjiinst. av den myndighet som
svarar för riiddningstjiinsten.

Atgärdcr efter räddningstjänst
51

*

En :'igare eller innehavare av en ,fastighet. byggnad. uppplag eller annan
anliiggning skall svara för tilbyn av egenJomL'll efter vidtagna riiddningii.tgiirdcr. RiiddningsleJaren prövar behovl't av s[1dan tillsyn.
Om niidviindig tillsyn inte kommer till ständ. för räddningsledaren Ulföra
tillsynen pti iigarcns eller innehavarens bekostnad.

*

52 :--Jiir !1tgiirdcr för riiddningstjiinsten inte i'ängre behövs skall riiddningsledaren om miijligt underrätta iigaren dler innehavaren av dc:n egendom som
riiddnings~1tgiirdena har avsetc om behovet av tillsyn. rest\'iirdeskydd.
sanering. literstiillning och bevakning.

Bestämmelser om förehJggande åtgärder
Brandsyn och sotning

5.,

*

Varje kommun skall svara för fiirebyggandL· ~1tgiirdcr mot brand
kommunen.
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54

*

I varje kommun skall tirandsyn hällas och sotning utföras.
I fri1ga 0111 sotnirig finns bestiimmelser i lagL·n (0000:000) om sotnings\'erksamheten.
55 § Brandsyn skall regL'lhundL't och med de tidsml'llanrum som riiddningsniirnnden best:immer f<"\rr:ittas i byggnad. lokal elln anliiggning som a\'St'S i

.)X*·

Aven i annat fall iin som siigs i .'i.'i § skall brandsyn förriittas om
riiddningsehden. riiddningsniimnden L'lln liinsstyrL'lscn finner det nödviindigt.

56 §

57 § R:iddningsniimndcn förordnar brandsyndiirriittare.

Andra förebyggande åtgärder
58 § BcstiimmL'lscn i 12 § giillcr iiven i fr{1ga om förebyggande ätgiirdcr mot
brand.
59 § Eld. brandfarligt förcmM eller maskiner \1eh redskap fttr inte handhas s{i
att brand liitt kan uppstii.
Den som vill göra upp eld a\' större omfattning utomhus ~kall i god tid
anmäla det till riiddningschefen i kommunen.
En ägare eller innehavare av byggnad. lokal elkr anliiggning som avses i
38 §är skyldig att vidta de tttgiirder som behövs för att hindra att brand kan
uppkomma och spridas.

60

*

Regeringen eller. dter regeringens bestiimmande. statens riiddningstjiinstverk för medckla föreskrifter hetriiffande hrandtfilighL•t,,n hos material
i lös inredning som anviinds i hotell. skolor. drdanliiggningar. samlingslokakr dkr andra liknande anliiggningar som iir upplätna för allmiinheten
eller som ut nyttjas av miinga miinniskor.

61 § Den som svarar för verksamheten i ett hotell. en skola. en v{mlanliiggning. en samlingslnkal eller en annan liknande anliiggning skall kunna visa att
inredningen och iivriga anordningar i anliiggningen eller lokalen uppfyller
giillande föreskrifter om brandsiikerhet.
. (12 ~

Upptikb i samband med riiddningstjiinst eller brandsyn förht1llande
som kan leda till annan olyckshiindelse iin brand bör riiddningslcdarcn L'ller
den som fiirriittar brandsynen pi1tala förhtdlandet hus ansvariga myndigheter.
63 ~ Utöver hestiimmclserna i denna lag och med stiid av lagen meddelade
fi.ircskriftL'r giillcr om förebyggande iHgiirder mot brand vad stim förökrivs i
byggnadslagstiftn ing. arbetsmi Ijölagstift ning. t ranspurt lag.stift ni ng. sjiisäkerhetslagstiftn ing. luttfartslagstiftning eller i annan lagstiftning.

Prop. 1985/86: 170

Tills,yn
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*

64 Riiddningsniimnden utövar tillsynen inom kommunen Ö\'t'r efterlevnaden av denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av lagen, s;'tvitt giiller
kommunal riiddningstjiinst, skyldighet att hfdla utrustning och beredskap
med personal för riidd11ingsi1tgiirder och {ttgiirder till förebyggande av
brand.

*

65 Uinsstyrclsen utövar tillsynen inom liinct över efterlevnaden av denna
lug och föreskrifter meddelade med stöd av lagen. Länsstyrelsen skall vidare
svara for den siirskilda planläggning som behövs för de situationer i vilka
länsstyrelsen bör överta ledningen av räddningstjänsten.

*

66 Statens räddningstjänstverk utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av lagen. I frt1ga om
riiddningstjiinsten pil eller i niirheten av en godkänd flygplats utövas tillsynen
av luftfartsverket efter samri1d med statens riiddningstjänstverk.

*

67 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, statens riiddningstjänstverk meddelar föreskrifter om den planering som behövs för samord~
ning av den statliga riiddningstjiinsten.

*

68 För tillsyn enligt denna lag har en tillsynsmyndighet riitt till tilltriide till
byggnader, lokaler och anliiggningar. Tillsynsmyndigheten har rätt att pft
begiiran få de upplysningar och de handlingar som behövs för tillsynen. Det
åligger polismyndighet att vid behov liimna det bitriide som behövs för
tillsynen.
Vad som sägs i första stycket giiller även den som förrättar brandsyn_.

Förelägganden och förbud

*

69 Riiddningsniimnden far i friiga om skyldighet alt h;\lla utrustning <lCh
beredskap med personal för riiddnings!1tgiirder och i fr~'tga om {itgiirder till
förebyggande av brand meddela de föreWgganden och förbud som hchtivs
för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats. med stöd av lagen skall
cfterle\'as.
I ett beslut om flireliiggande eller förbud kan niimndcn sätta ut vite. Fr:1gan
om utdömande a,· \'itc prövas av bnsrätten.
Iakttas inte ett föreliiggande. for niimnden li1ta \'idta ätgiirden p~t den
fi.irsumliges beknstnad. ·

*

Innan riiddningsniimnclen meddelar ett föreliiggandc clkr förbud enligt
denna lag hör samri'td ske med berörda myndigheter och organ.

70

*

71
Riiddningsniimnden kan rikta ett frireliiggande dlcr förhud mot ägaren
eller innehavaren av den berörda egendomen eller mot häda.
Vid meddelande av föreliiggande eller förbud s!)m avses i första stycket får
ägaren eller innehavaren av egendomen åläggas att, om hans stiillning
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upphör. omeddbart Wmna uppgift om elen nye iigarens t'ller innehavarens
namn oL"h adress.

*
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72 I 'n polismyndighet för vidta de ätgiirder som behövs för genomförande
av beslut som har ml'ddclats med stöd av 45. 46 eller 49 elll'r med stöd av
47 ~ fiirsta stycket l'llcr 48 första stycket.

*

*

Ersättningshestämmelser
Ersättning för medverkan i räddningstjänst

*

73 Den sl1111 tillhiir r:iddningwiirn är ber:ittigad till ersiittning av kommunen för dl'ltagande i iirning och i riiddningstjiinst.

*

74
Den snm frivilligt eller pö grund av tjiinstl'plikt har deltagit i
riiddningstjiinst enligt denna lag och som inte tillhör riiddningsvärn är
bcriittigad till ersiittning av kommunen eller. i frftga om statlig riiddningstjiinst. av statsmedel för arbete och tidsspillan samt för kostnad för resa och
uppehiille.
Regeringt·n eller. eftl.'r regningens bemyndig<mde. statens riiddningstjänstverk meddt'lar föreskrifter om ersiittningens storlek.
75 § I fr[1ga nm ersiittning vid personskada till den som har deltagit i
riiddningstjiinst t'ller i iirning med riiddningskör gäller lagen (I ()77:265) nm
statligt person-;kadeskydd och lagen ( 1977:2<,6) om statlig er<ittning vid
idet'll skada.
Fiir skada pil kliidcr eller andra personliga tillhiirigheter iir dt"n som har
dl'ltagit i riiddningstjänst eller i övning med riidd11ingskt1r beriittigad till
ersiittning av kommunen. dler i fr~1ga om statlig riiddningstjiinst, av
st:11'medd.

*

Niir tr:msportmedel. redskap eiler annan utrustning för riiddningstjiinst
h:ir titlhandah<illits frivilligt eller med stöd av -IS. 46 eller -ll) iir iigaren t"lter
inndiav:IJ'l'n beriittigad till ersiittning av kommunen. t'ller i friiga om statlig
riiddningstj;inst. av statsmedcl för skada pii utrustningen. förlorad avkastning ellt~r nytta och kostnad med anledning av att utrustningen har
ti llhandali'.illits.

7(1

*

*

*

77 Lrsiittning enligt 7-l utg~tr inte till den som pa grund av tjiinst eller
\"ljest l'niigt avtal har riitt till ersiittning fiir dl'ltagande i riiddningstjiinst.
Ersiittning enligt 7h utgitr int\" till den som pä grund av tjiinst clkr eljest
enligt a\'lal h:1r r:itt till ersiittning för tillhandah{illande av utrustning för
riiddningstjiinst. Ersiittning enligt 7() ~ utg<'1r inte heller till den som hat
tillhand:d1allit utrustning fiir riiddningstjiin-,t om riiddningstjiinsten har
a\·st'lt att hindra eller begriinsa skada pi"1 hans egcndnm eller har föranletts a\'
nin:kshiindcls~· i han-, \'Crksamhet.

*
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Ersättning för skada pa grund al" ingrepp i annans rätt
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*

78 I foiga um amh·a ingrepp enligt -15 ~ iin som giilkr tillhandah~11landt' av
transp\lrtmedel. redskap clkr annan utrustning för riiddning~tj:in~t ;ir de_n
som har lidit skada till fiiijd a\· ingn:ppd berättigad till crsiittning för skadan
av komi11Lllll~l1 eller. i fri1ga 11111 statlig riiddningstj:insl. av statsmed.:l.

*

79 Kommunen t:lkr. i fr{1ga Plll statlig riiddningstjiinst. statl'n svarar för
ersiittning tör intr~ing som har uppkommit genom :'tt).!iird snm avst:s i
:'il!*.

Skyldighet all crsiitta kostnader for riiddningsljiinsl

*

80 Liinsstyrdsen kan <'tUigga den som uppsåtligen eller av griw vimbliishet
har föranlett oniidig uttryckning av samhällets riiddningsorgan att svara för
koqnaderna för ingripandet elkr dl'i Lhirav.

*

Liinsstyrelsen kan {1bgga den Sl)ITI bedriver sadan siirskilt riskfylld
verksamhet som avses i 39 S att ersiitta kommunen eller. i fdga om statlig
räddningstjiinst, staten dess kostnader för räddningstj[inst i anledning av
olyckshiindclse eller fara diirför som har uppst<'ttt till följd av verksamheten.
Sadant {1läggandc far avse även ckn som svarar för transport till lands av
olja eller andra skadliga ämnen.
81

Ersättning för kostnadl'r för kommuns medl"crkan i räddningstjänst

G

*

En kommun är beriittigad till ersiittning för k1)stnad sum har åsamkats
kommunen för si1dan medverkan i riidddningstjänsten i en annan kommun
som har skett efter framstiillan nm hjiilp friin den kommunen.

82

*

83 En kommun iir beriittigad till ersiittning av stabmcdel för kostnad
för
I. riiddningstjiinst med anledning av utflöde av 11lja eller andra skadliga
iimncn till havs eller i kustvattnen. Viinern, Mälarl'n. Giita iih·. Trnllhiitte
kanal eller Södertälje kanal,
2. sanering av skada som har uppstatt till följd av utflöde sum avses under
I.
3. riiddningstjiinst till följda\ ol~·ckshiindt'ist' av betydande omfattning eller
allvarlig störning i viktiga samhiillsfunktioner eller fara diirför.
Ersättning enligt första stycket utgfir endast för den del av kostnaden som
överstiger en sjiilvrisk. Självrisken beräknas enligt grunder som regeringen
fastställer.

Bestämmelser om ansvar och besvär
84 ~ Till böter döms den som
I. underlåter att liimna underrättelse enligt 33

~.
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upps:'1tligen eller av oaktsamhet bryter mot Yl~- 59 *första stycket elk·r
mot förbud rlll1t eldning utomhus snm har meddelats med stiid av 59 ~
fi"•rsta stvckc·t t:lkr nwt filrL'!'krift Slllll har 1i1eddelats med stiiJ a\' 45. 46.
47. -IS L'ikr 4lJ
3. upp<1tli).!t'll hindrar eller fiirsiiker hindra atg:ird sum a\Ses i 4:". 46. 47. 4S.
4q t:lkr 511
4. vid riiddningstjii,1-.;t upps;1tlig<:n bryter 11111! \"ad riiddningskdare har
beslutat.
5. har kallats att Lklta i r:idd11ingstjii11st L'ller i iirning mL·d r:iddningsbr L'ikr
all utf.ira sjuktransport i anslutning till riiddningstjiinst och Sl)lll uteblir
utan gilti).!l sk:il.
h. \"iigrar anst:illd s11m har kallats att delta i r:iddningstj:inst L'ikr i övning
med riiddningsk(1r elkr att utföra sjuktranspnrt i anslutning till r:iddningst jiinst lnlighl'l fi.ir delwgandet om denna ha~ kunnat beviljas utan
p\iigL'lliJL't.
7
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*·

*·

*

85 En tillsrnsmyndigh<:t för bestämma att dess beslut skall giilla även om
det ii\erklagas.

*

86 IUddningsniimndl'lls beslut enligt denna lag eller enligt förekrifter som
har medddats med stöd av lagen fr1r överklagas hos länsstyrelsen genom
besvtir. Uinsstyrelscn~ beslut ffir iivcrklagas hos kammarrätten genom
hesviir.

*

87 Statlig mvndighets beslut enligt 50
ge1wm besviir.

*för överklagas hos kammarriitten

Bemyndigande

*

88 Regeringen bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter i fri1ga om
riiddningstjänst och åtgärder till förebyggande av brand enligt denna lag.
Regeringen far iiverläta iit förvaltningsmyndighet och {it kommun att
rnt:ddela sildana föreskrifter.

Övergångsbestämmelser
. dii brandlagen ( l 1J74:SO) och lagen
I. lknna lag träder i kraft den
(I %0:33 I) Pm skydd~~ttg:irdt:r \"id olvcknr i atnmanliiggningar mm skall
upph1:ira att g.iilla.
, 1..:.ommunl'rna -;kall ha faststiillt riiddning.stjiinstnrdningar före den
. Intill des-. riiddningstjiinstnrdningar har triitt i kraft. skall
fiire-.krifterna i de kommun;1b brandordningarna. si1vitt avser riiddning.srjiinst. giilla.
·'· I m;"tl L'llcr iircnde som har anhiingi).!gjorts före ikr;1fttr:idandet tilliimpas
iildrt: bestiimmebe.r.
4. Bestiimmelsen i 61 ~ triider i kraft den
5. Fiirl'kl1111111er i lag eller annan frirfattning uttryd.et brandchef. skall
126

diirrned avses riiddningsniinrnd.
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ti. Förckomrnt'J' i lag i:lier annan författning hiinvisning till förL'skrift, som

har ersatts genom en hcstiimmelse i denna lag. tillämpas i sUilkt dL·n nya
bestiimmelsen.
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Förslag till
Förordning om samhällets

Prop. 1985/86: 170

'--

räddningstj~inst.

Regeringen föreskriver följande.

Inledning

*

I I denna förordning ges föreskrifter om räddningstjänst och åtgärder till
förebyggande av brand enligt lagen (OOOO:tlOO) om samhiillcts r;iddningstjiinst.

Fi>rcskriftcr om kommunal räddningstjänst
2 § Det ankommer pa riiddningschcfcn
I. att ulllkr riiddningsn;imndcn utiiva ledningen av kommunens riiddningsstyrkor nch se till att de far niidviindig iivning och utbildning.
2. att se till att i riiddningstjiinstnrdningen föreskriven beredskap uppriitthtllls.
3. att bitr;ida myndigheter och enskilda i kommunen med ri1d och
upplysningar om riiddningstjiinst och i1tgiinkr till förebyggande av
brand .
.f. att fullgöra de övriga uppgifter. vilka enligt fi\reskriftt:r i denna
förordning dler andra författningar eller enligt riiddningsniimndens
beslut skall ankomm;i pi1 riiddningschcfen.
Riiddningschden skall pii begiiran bitriida vid polismyndighets utredning
eller av annan myndighet inledd utredning dter en olyckshiimklse eller
tillbud till st1dan h:ii1ddse .
•~ § Alarmeringscentralen skall unclerdtta polismyndigheten. om si1dana
hiirHleber som avses i 2 § lag~n (OOOU:OOtl) om samhiillets riiddningstjiinst.

4 § Statens riiddningstjiinstverk far efter samr<\cl med berörda myndigheter
meddela föreskrifter om den behörighet som skall krävas för qen som
tjiinstgör som riiddningslcdare eller brandsyneförriitta re.
5 § Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om utbildning i räddningstjänst och ätgiirder till förebyggande av brand.
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Föreskrifter om statlig räddningstjänst
Fjällräddningstjänst
6 § Fjällräddningstjänsten avser fjällriiddningsi1tgärder i fjäll eller ödcmarker i Kopparbergs, Jämtlands. Västerbottens och Norrbottens liin. Fjällriiddningstjiinstcn avser också fjällräddningsi\tgiirder i fjäll eller ödemarker inom
ett grannlands territorium i enlighet med internationella överenskommelser.

7 § För varje polisdistrikt inom vilket fjiillriiddningsiitgärd kan bli. aktuell
skall upprättas en särskild plan för fjiillriiddningstjänst.
8 § Plan för fjiillriiddningstjänst skall fastsUillas av polismyndigheten och
hållas tillgänglig hos vakthavande befäl i polisdistriktet. Innan planen
fastställs skall polismyndigheten inhämta yttrande från liinsstyrdscn. rikspolisstyrelsen och statens riiddningstjiinstverk. Pla111:n skall för kiinnedom
tillställ<Js statliga och kommunala organ med vilka samverkan i riiddningstjiinsten kan bli aktuell.

l'lygräddningstjänst

9 § Flygriiddningstjänsten avser flygriiddningsåtgiirder inom svenskt territorium. Flygräddningstjiinsten avser också flygriiddnings<ltgiirdcr över internationellt vattenomräde i enlighet med internationella övcrL·nskornmelser.
10 § Vid flygriiddningstjänst inom ett siidant område snm avses i 2

*

andra
stycket Iuftfarbkungörelsen ( 1961 :558) får andra Iuftfartyg än svenska
militära luftfartyg medverka bara med överbefälhavarens tillstånd och p<°1
dennes villkor.

11 § För llygräddningstjänsten skall finnas en räddningsccntral nd1 raddningsundcrcentraler. Luftfartsverket beslutar om centralernas verksamhetsområden och meddelar föreskrifter om centralernas org<Jnisation och
utrustning.

12 ~ Vid varje flygräddningscentral skall finnas en plan för ledningen av
flygriiddningstjiinsten inom centralens verksamhetsområde. Planen skall
fastställas av luftfartsverket efter samråd med statens räddningstjänstverk.
Den skall för kännedom tillställas statliga och kommunala organ med vilka
samverkan i räddningstjänsten kan bli aktuell.

13 § Luftfartsverket meddelar efter samråd med statens räddningstjiinstverk
och andra berörda myndigheter och organ närmare föreskrifter om
organisationen i övrigt och om ledningen av flygräddningstjänsten.
14 § Vid meddelande av föreskrifter om flygräddningstjänsten skall luftfartsverket iaktta normerna i den i Chicago den 7 december 1944 avslutade
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konventionen angående internationell och civil luftfart samt beakta däri
angivna rekommendationer liksom normer och rekommendationer i andra
av Sverige ingångna internationella överenskommelser om flygräddningstjiinsten.
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Sjöräddningstjänst
15 § Sjöräddningstjänsten avser riiddningsåtgärder inom svenskt sjöterritorium. Sådan riiddningstjiinst avser också räddningsåtgärder inom utländsk
stats sjöterritorium och inom internationellt vattenomräde i enlighet med
internationella överenskommelser.
16 § f.ör sjöräddningstjiinsten skall finnas räddningscentraler och räddningsunderccntralcr. Sjö- och kustbevakningsmyndigheten beslutar om
centralernas verksamhetsomrädcn och meddelar .föreskrifter om centralernas organisation och utrustning.

17 § Vid varje sjöräddningsccntral skall finnas en plan för ledningen av
räddningstjänstcn inom centralens verksamhetsområde. Planen skall fastställas av sjö- och kustbevakningsmyndighetcn efter samråd med statens
räddningstjänstverk. Den skall för kännedom tillställas statliga, kommunala
och andra organ med vilka samverkan i riiddningstjänsten kan bli aktuell.
18 § Sjö- och kustbevakningsmyndigheten meddelar efter samråd med
statens riiddningstjiinstverk och andra berörda myndigheter och organ
närmare föreskrifter om organisationen i övrigt och om ledningen av
sjöriiddningstjänsten.

*

19
Vid meddelande av föreskrifter om ~jl'·riiddningstjiinsten som giiller
åtgärder för att efterforska eller riidda m;inniskor skall sjö- och kustbevakningsmyndighctcn iaktta bestämmelserna i bilagan till 1979 ars internationella konvention om eftersökning och räddning till sjöss samt beakta diiri
angivna rekommendationer liksom bestiirnmelser och rekommendationer i
andra av Sverige ingitngna internationella överenskommelser om sjöräddningstjiinsten.

Räddningstjänst vid olyckshändelse i kärnkraftsanläggning
20 § Plan enligt 32 § lagen (0000:000) om samhällets räddningstjänst skall
upprättas
av länsstyrelsen i Malmöhus län för kärnkraftverket i Barsebäck,
av länsstyrelsen i Uppsala län för kärnkraftverket i Forsmark,
av länsstyrelsen i Hallands län för kärnkraftverket i Ringhals.
och av länsstyrelsen i Kalmar län för kärnkraftverket i Simpevarp.
Viu upprättande av planerna skall samråd ske med statens strålskyddsinstitut, statens räddningstjänstverk och anliiggningsinnehavaren.
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*

21 Till ledning för planeringen enligt 2ll *skall för vartdera kiirnkraftvcrkct i Rars(•hiick. Forsmark, Ringhals och Simpevarp giilla en inre beredskapszon och en zon för strillningsmiitning. Regeringen faststiiller griin~er för
zonerna.
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22 * I planerna skall behandlas fritgor om alarrni:ring. information till
allmiinhctcn. utdelning av jodtabletter. utrymning. stritlningsmiitning od1
andra fragor av betydelse för beredskapen.

*

23 Alarn1eringe11 skall förbi:ri:das <1 att larm kan ges dds inom en central
alarmeringszon niirmast kiirnkrath"i:rket. dels inom olika scktc>ri:r a\· di:n
inre bcredskapszoni:n i övrigt. Griinsen för den centrala alarme1ings1.oni:n
skall förliiggas pii ett a\·stiind av mellan fem t>ch tio kilometer friin
Lirn kraft verket.

*

2-* Inom den inrL' heredskapszoncn skall kommunerna bitl'iida liinsstyrclsc11 vid bercdskapsplancringcn och lämna uppgifter l>m hefolkningsforhttllandc11<1 och andra förhiillanden i kommunen av betydelse för planliiggning.

*

25 Inom indikeringszonen skall kommunerna biträda liinsstyrclscn genom
att ställa personal och materiel till fiirfo5andc för att ingå i organisationen för
mätning och inrapportering av mätresultat. Berörda landstingskommuner
skall biträda liinsstyrelsen vid bercdskapsplaneringen i den del den rör
sjukv<irden.

*

26 Den personal hos kommuner och statliga myndigheter som skall hitriida
enligt lagen (0000:000) om samhiillets r~iddningstjänst skall ges tillfälle att
genomgf1 den utbildning och övning som behövs för uppgiften.
27 !i För forskningsreaktorn i Studsvik skall en beredskapsplan uppriittas av
länsstyrelsen i Södermanlamls Ian enligt föreskrifter som meddelas av statens
strålskyddsinstitut efter samråd med statens riicldningstjiinstverk.

Fi.ireskrifter om försrnrsmaktcns medverkan m m

*

28 Föreskrifter om försvarsmaktens medverkan i riiddningstjiinsten finns i
förordningen (OOIJO:llllO) om försvarsmaktens medverJ..an i riiddningstjiinst

m m.

*

29 För utliindskt statsfartygs eller statsluftfartygs tilltriide till svensk
territorium för medverkan i riiddningstjänst giiller 1-1 !i andra och tredje
styckena tilltriidesförordningcn ( 1982:755 ).
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Föreskrifter om förebyggande åtgärder mot brand
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30 § Vid brandsyn skall undersökas
I. om de föreskrifter som har meddelats i lag eller annan författning och som
gäller brandskyddet har iakttagits.
,., om det finns brandfarliga frlaktigheter på eller brandfarlig fast eller lös
inredning i byggnader. lokaler eller anläggningar som avses i 38 § lagen
(0000:000) om samhiillets räddningstjänst.
3. om det finns svårigheter för människor att snabbt utrymma byggnader,
lokaler eller anläggningar som avses i 2.
4. om det i övrigt föreligger fara för brand eller svårigheter att vid hrand
bekämpa denna och rädda liv eller egendom.
Brandteknisk kontroll av eldstäder och andra förbränningsanordningar m m
sker enligt bestämmelserna i lagen (0000:000) om sotningsverksamhetcn.
31 § Vid brandsyn skall föras protokoll. I protokollet skall brister och dessas

beskaffenhet antecknas.

Föreskrifter om ersättning
32 § Ersättning enligt 83 § första stycket l och 2 lagen (0000:000) om
samhällets räddningstjänst utgår endast för den del av kostnaden som
överstiger 10 000 kronor.
Ersättning enligt 83 §första stycket 3 samma lag utgår endast för den del av
kostnaden som överstiger ett belopp som fastställs för varje särskilt fall.
Om kostnaden i fall som avses i andra stycket har varit särskilt hög utgår
dock ersättning även för kostnad som motsvarar det fastställda beloppet eller
dd därav.
33 § Liinsstyrelsen prövar frågor om ersättning av statsmedel enligt 74 §.
75 § andra stycket. 76 § och 78-79 §§ samt 82 § lagen (0000:000) om
samhällets räddningstjänst.
34 § Statens riiddningstjänstverk prövar frågor om ersättning enligt 83 §
lagen (0000:000) om samhällets räddningstjänst. 1sådana fall som avses i 32 §
tredje stycket denna förordning prövar dock regeringen frågan om ersättning.

Besvär
35 § Länsstyrelsens beslut enligt 33 §överklagas hos statens räddningstjänstverk genom besvär. Statens räddningstjänstverks beslut i sådana ärenden får
inte överklagas.
36 § Statens räddningstjänstverks beslut enligt 34 § överklagas till regeringen genom besvär.
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Bemyndiganden

*

37 Statens riiddningstjiinstverk meddelar L'ftt'r samräd med konsumcntn:rket. statens planverk och statens provningsanstalt föreskrifter enligt 60
lagen (0000:000) om samhiillcts riiddningstjiinst.

*

*

38 Statens riiddning.'>tjiinstvt'rk meddelar föreskrifter enligt 67 och 74 ~~
lagen (OOOO:llOO) om samhiillets riiddningstjiinst.

*

39 Ytterligare föreskrifter för verkstiillighet av lagen (0000:000) om
samhiillets riiddningstjiinst och denna förordning meddelas efter samri1d med
statens riiddningstjiinstverk av rikspolisstyrelsen för fjiillriiddningstjiinst.:n.
av luftfartwerket för flygriiddningstjiinstcn och för riiddningstjiinstcn vid
godkiinda flygplatser. av sjö- och kustbevakningsmyndigheten för sjöriiddningstjiinstcn och av statens stralskyddsinstitut för riiddningstjiinstcn vid
olyckshiindelsc i kärnkraftsanläggning.

Denna förordning triider i kraft den
. d:l förordningen ( 1981 :)40)
om skyddsåtgiirder vid olyckor i atomanliiggningar mm upphör att gälla.
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Förslag till
Lag om ändring i hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763)
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Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 6 § hälso- och sjukvärdslagen
(1982:763) skall ha nedan angivna lydelse.
N111'arande lydelse

Föreslagen lydelse
6§

Landstingskommunen svarar för
att det inom landstingskommunen
finns en ändamålsenlig organisation
för att till och från sjukhus eller
läkare transportera personer vilkas
tillstånd kräver att transporten
utförs med fordon som är särskilt
inrättade för ändamålet.

Landstingskommunen svarar för
att det inom landstingskommunen
finns en ändamålsenlig organisation
för att till och från sjukhus eller
läkare transportera personer vilkas
tillstånd kräver att transporten
utförs med fordon som är särskilt
inrättade för ändamålet eller med
andra lämpliga transportmedel.
I fråga om sjuktransporter från
fartyg finns bestämmelser i lagen
(0000:000) om samhällets räddningstjänst.

Denna lag träder i kraft den
. Genom lagen upphävs Kungl Mat:ts
skrivelse den 29 maj 1969 om ambulans- och riiddningsflygtjijnsten.
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Förslag till
Förordning om försvarsmaktens
medverkan i räddningstjänst m m

Prop. 1985/86: 170

Regeringen föreskriver följande.

Inledning
I § I denna förordning ges föreskrifter om försvarsmaktens medverkan i
riiddningstjänst enligt Jagen (0000:000) om samhiillcts räddningstjänst och i
annan liknande verksamhet.

Föreskrifter om försvarsmaktens medverkan i räddningstjänst
2 § Försvarsmakten är enligt 41 §lagen (0000:000) om samhällets räddningstjänst skyldig att medverka i räddningstjänst om inte den egna verksamheten
oundgängligen hindrar det.
J § Fiirs\'arsmaktcns medverkan

räddningstjiinst sker på begiiran av

riiddningslcdare.

4 § Beslut med anledning av begäran enligt 3 § meddelas av militiirhefiilhavare, garnisonschef. försvarsområdesbefälhavare, förbandschef eller enligt
förbandschefens bestämmande av annan befattningshavare inom försvarsmakten.
5 § I fraga om hemvärnets medverkan meddelas beslut enligt 4 § av
försvarsområdesbefälhavarc eller, om dennes beslut inte hinner inhämtas, av
hemvärnshefäl.

Föreskrifter om försvarsmaktens medverkan i annan liknande
verksamhet
6 § Försvarsmakten får ställa fordon, fartyg och Juftfartyg med personal till
förfogande för sjuktransporter som avses i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) eller för transporter åt polis- och tullmyndigheterna om det
föreligger ett oundgängligt behov av transporten.
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Förs\'arsm;1ktens medverkan enligt första stycket sker pi't begiiran av
riiddningslcdare samt landstingskommun eller kommun som inte tillhlir
landstingskummun eller polis- od1 tullmym.Jighet. Beslut om fiirsvarsmaktens medverkan medddas av i 4 angi\'en befattningshavare.
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*

*

7 försvarsmakten för stiilla fordon, fartyg od1 luftfartyg med personal till
förfogande för efterforskningsvcrksamhet som polisen svarar för.
Förs\'arsmaktcns medverkan enligt första stycket sker p<i bq.!iiran av
polischef. l.k~lut om försvarsmaktens medverkan meddelas av i 4 angiven
befattningshavare. Beslut om hcmdrnets medverkan meddelas dock av i 5
angiven befattningshavare.

*

*

Tillämpningsföreskrifter

*

8 Överbefälhavaren mt·ddclar efter samräd med berörda myndigheter
ytkrligare föreskrifter om försvarsmaktens medverkan enligt denna fiirnrdning.

Denna förordning träder i kraft den
. Genom förordningen
upphiivs kungörelsen ( 1969:85) om militiir riiddningstjiinst m m samt Kungl
Maj :Is beslut den 27 maj 1970 om hemviirnsmiins medverkan vid efterspanings- och bevakningstjiinst 111 111.
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Förslag till
Lag om sotningsverksamheten

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser
1 § Samhällets sotningsverksamhet har till uppgift att hindra uppkomst och
spridning av brand och att främja en god energihushållning.

2 § Kommunen svarar för att det finns en organisation för sotningsverksamheten i kommunen.
3 § Med sotning avses i denna lag sådan rengöring av
1. eldstad eller annan fast förbränningsanordning. som inte är inrättad fö~
eldning uteslutande med gas.
2. rökkanal tillhörande objekt som sägs i L
3. imkanal.
som syftar till att förhindra att brand kan uppkomma i.och spridas från sådant
objekt.
4 § Varje ägare eller innehavare av byggnad eller annan anläggning med
objekt som sägs i 3 §är skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att hindra
att brand kan uppkomma i och spridas från sådant objekt.

Bestämmelser om kommunens sotningsverksamhet
5 § Kommunens riiddningsnii!Illld svarar för sotningsverksamheten i kommunen enligt denna lag. i den mån annat inte följer av sådant beslut som
avses i 3 kap l·H kommunallagen (1977:179). Om räddningsnämnd finns
bestiimmelser i lagen (000:000) om samhällets räddningstjänst.
6 § I kommunen skall finnas ett eller flera sotningsdistrikt.
sotningsdistrikt skall finnas en skorstensfcjarmästare.

varje

7 § I kommunen skall sotning ske regelbundet på det sätt och med de
tidsmellanrum som räddningsnämndcn bestämmer. Tiden från en sotning till
nästa sotning får dock inte vara längre än två år.
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8 §I samband med sotning skall brandteknisk kontroll ske av objekt som sägs
i -' § samt av skorsten och tak med därtill hörande byggnadsdelar.
Även i annat fall än som sägs i första stycket skall sådan brandteknisk
kontroll vcrkstiillas om skorstcnsfejarmiistaren, riiddningschefen eller räddningsniimnden finner det nödvändigt.
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9 § Sotning och siidan brandteknisk kontroll som sägs i 8 § skall utföras av
distriktets skorstensfejarmiistare eller på hans ansvar av skorstensfejare som
är anställd för att biträda honom.
Sotning far dock utföras av annan än den som sägs i första stycket om
riiddningsniimnden efter skorstensfejarmästarens hörande beslutar det.
Tillsyn

IO § Riiddningsniimnden utövar tillsynen inom kommunen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter.
Inom liinet utiivas tillsynen över efterlevnaden av denna lag och
föreskrifter meddelade med stiid av lagen av länsstyrelsen. Den centrala
tillsynen utövas av statens räddningstjiinstvcrk efter samråd med statens
planverk och statens energiverk.
Il§ En tillsynsmyndighet har rätt till tillträde till byggnader, lokaler,
anliiggningar och områden. Til.lsynsmyndigheten har rätt att på begiiran fa de
upplysningar och de handlingar som behövs för tillsynen. Det åligger
polismyndighet att lämna det bitriide som behövs för tillsynen.

12 §Den som utför sotning eller verkställer sådan brandteknisk kontroll som
sägs i 8 §har samma rätt till tillträde och biträde av polismyndighet som sägs i
11§.

l'öreliigganden och förbud
B § Riiddni11gsniiJ1Jmh:11 far Jllcddcla de fi.ireliigganden och fiirbud som
bchi\vs för att denna lag clkr föreskrifter som har meddelats med stiid av
lagen skall efterlevas. Nämnden far överliimna till skorstcnsfcjarmiistaren att
Jlleddcla s{1dant fiireliiggande eller förbud.
Nämnden kan i ett beslut om förebggandc eller förbud siitta ut vite.
Friigan om utd(imande <W vite prövas av liinsriittcn.
Iakttas inte ett av niimndcn beslutat föreläggande för niimndcn vidta
;'\tgiirden p{1 den försumligcs bekostnad.
14 ~ Innan ett föreliiggandc eller förbud enligt denna lag meddelas bör
samriid ske med berörda myndigheter och organ.
15 § Ett förcliiggande eller förbud kan riktas mot ägare eller innehavare av
beriird egendom eller mot bi1da.
Vid meddelande av föreläggande eller förbud som avses i första stycket far
iigaren eller innehavaren av egendomen åläggas att, om hans ställning
upphör, omedelbart lämna riidclningsniimnden uppgift om den nye ägarens
eller innehavarens namn och adress.
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Ansvar och besvär

*

*

16 Den som har fött medgivande enligt 9 andra stycket att sjiilv utföra
sotning och som underlåter detta döms till böter.

*

17 Den som meddelar ett förcHiggande eller förhud enligt denna lag får
bestämma att beslutet skall giilla även om det överklagas.

*

18 Skorstensfcjarmiistarens och räddningsniimndens beslut enligt denna
lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos liinsstyrelsen genom besviir.
19

*Liinsstyrelsens beslut överklagas hos kammarriitten genom besvär.

Bemyndigande
20

*Regeringen bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter i fr~1ga om

sotningsverksamheh~n

och om skorstensfejarmästares åligganden enligt
denna lag samt att meddela föreskrifter om avgifter för sotnings-, undersöknings- och hcsiktningsarhete som utförs av skorstensfejare.
Regeringen får övnlåta åt förvaltningsmyndighet och åt kommun att
besluta om foro:skrifter enligt första stycket.

Övergångsbestämmelser
1. Denna lag triider i kraft den
2. Sotningsfristcr enligt 7 *skall ha fastställts före den
. Intill dess
skall bestiimmelserna om sotningsfrister i de kommunala brandordningarna gälla .
.3. I m~1l eller iirende som har anhängiggjorts före ikraftträdandet tillämpas
äldre bestiimmelser.
4 Fiirekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift, som
har ersatts genom en bestiirnmelse i denna lag. tillämpas i stället den nya
hestämmelsen.

1.39

6

Förslag till
Förordning om sotningsverksamheten

Prop. 1985/86: 170

Regeringen föreskriver följande.
I *I denna förordning ges föreskrifter om sotningsverksamheten enligt lagen
(ll()(JO:llOO) om sotningsverksamhetcn.

*

2 Statens riiddningstjiinstverk får efter samråd med berörda myndigheter
meddela föreskrifkr om den behörighet som skall krävas av den som är
sknrstensfc jarmästare i ett sotningsdistrikt.
3 § Regeringen meddelar särskilda foreskrifter om utbildning av sotningspersonal.
.J §I samband med sotning enligt 7 §lagen (0000:000) om sotningsverksam-

heten hiir skorstensfejaren

l. justera för viirmcproduktion avsedda fasta förbränningsanordningar med·
tillhörande eldningsapparater till bästa möjliga förbränningsvärden.
2. verkstiilla energispartcknisk kontroll.
:-. informera fastighctsiigare om brandskydds- oeh energisparåtgärdcr
mm.
Skorstenskjare biir vid sotning eller vid annat tillfälle ocksi1 vidta de
ytterligare rengöringsinsatscr i cldstiider och andra kanalanslutna förbränningsanordningar som hcdöms nödvändiga fr{m energisparsynpunkt.
5 § Skorstenskjarmiistarcn skall föra förteckning över de byggnader och.
andra anliiggningar i sotningsdistriktt:t inom vilka sotning skall ske och i
fiirkckningcn anteckna verkställda förrättningar.
6 §Vid sotning skall föras protokoll. Protokollet skall omfatta redovisning av
sotningsi1tgärdcr och av resultatet av brandteknisk kontroll enligt lagen
(0000:000) om sotningsn::rksamheten. Protokollet bör omfatta även redovisning a\· uppmiitta fiirbränningsvärdcn och resultatet av encrgisparteknisk
kontroll samt innch{1lla förslag till eventuella cncrgisparåtgärder.
Protokollet skall tillställas fastighetsägaren eller innehavaren av byggnaden eller anl:iggningen samt räddningsnämnden.
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7 § Skorstensfcjarmästaren skall pi\ anmodan a\' riiddningschcfcn, riiddningsnämnden eller länsstyrelsen göra de undersökningar och besiktningar
av eldstäder. förhriinningsanordningar. rök- och imkanaler som bchiivs för
att utröna brandfara.

Prop. 1985/86: 170

8 § Upptäcker skorstensfrjarmästarcn vid sotning eller vid brandteknisk
kontroll enligt lagen (0000:000) om sotningsverks:imheten felaktighet eller
annat missförh{1llande som kan utgöra fara för brand eller annan olyckshändelse och som skorstensfejarmiistaren inte för meddela föreläggande eller
förbud om, skall denne omedelbart underriitta riiddningschefcn eller
räddningsnämnden i kommunen.

9 § Kommunen fär meddela närmare föreskrifter om sotningsvcrksamheten
samt om skorstensfejarmästarcs åligganden.
JO§ Kommunen beslutar om avgifter för sotnings-. undersöknings- och
bcsiktningsarbcte som utförs av skorstensfejare.

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag till
Förordning om ändring i
vägtrafikkungörelsen (1972:603)

Prop. 1985/86: 170

Regeringen föreskriver i fråga om vägtrafikkungörelsen (1972:603) 1 att
148 och 169 §~ skall ha nedan angivna lydelse.

Nul'arande lydelse

Föreslagen lydelse

148 §
Lokala trafikföreskrifter meddeLokala trafikföreskrifter mcddc!as av länsstyrelsen i de fall som avses
las av länsstyrelsen i de fall som avses
i 147 § andra stycket 4. 5, 6 eller i 147 § andra stycket 4. 5. 6 eller
10--12 eller tredje stycket. Länssty10--12 eller tredje stycket. Länsstyrelsen meddelar också lokala trafikrelsen meddelar också lokala trafikföreskrifter som avser transport av föreskrifter som avser transport av
farligt gods eller för sådana tävlingar farligt gods eller för sådana tävlingar
som länsstyrelsen har lämnat tillsom länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 105 §.
stånd till enligt 105 §.
Det åligger länsstyrelsen att upprätta en plan över de begränsningar i
möjligheterna att transportera farligt
god1· som bör förekomma i länet i
dess helhet. Samråd bör därvid ske
med berörda kommuner.
Om en lokal trafikföreskrift enligt
Om en lokal trafikföreskrift enligt
147 § andra stycket 6 avser reglering
147 § andra stycket 6 avser reglering
i samband med väghållningsarbete
i samband med väghållningsarhete
eller liknande arbete får den myn- eller liknande arbete får den myndighet som har hand om väg- eller dighet som har hand om väg- eller
gatuhållningen närmare ange tid och gatuhållningen närmare ange tid och
plats för inskränkningen i enlighet
plats för inskränkningen i enlighet
med föreskrifter som trafiksäkermed föreskrifter som trafiksäkerhetsverket meddelar.
hctsverket meddelar.
Andra lokala trafikföreskrifter än
Andra lokala trafikföreskrifter än
som avses i första stycket meddelas som avses i första stycket meddelas
av kommunen. Kan ett beslut av av kommunen. Kan ett beslut av
kommunen inte avvaktas utan oläkommunen inte avvaktas utan olägenhet ankommer det på polismyngenhet ankommer det på polismyndigheten att meddela föreskriften.
digheten att meddela föreskriften.

I Kungörelsen omtryckt
1978:1000.
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Nuwmmde lydelse

Föreslagen lydelse

Talan mot beslut av polismyndighet enligt denna kur.giirelse föres
hos länsstyrelsen genom besvär.
Talan mot beslut av rikspolisstyrelsen, trafiksäkerhetsverket, statens vägverk, socialstyrelsen eller
liinsstyrelse enligt denna kungörelse
föres hos regeringen genom besvär.
Trafiksäkt:rhetsverket och statens
viigverk får föra talan mot polismyndighets eller länsstyrelses beslut i
fråga om lokal trafikföreskrift och
undantag från sädan föreskrift.

Talan mot beslut av polismyndighet enligt denna kungörelse föres
hos länsstyrelsen genom besvär
Talan mot beslut av rikspolisstyrelsen, trafiksiikerhetsvcrket. statens vägverk. socialstyrelsen eller
liinsstyrelse enlig denna kungörelse
föres hos regeringen genom besvär.
Trafiksäkcrhctsverket och statens
vägverk fiir föra talan mot polismyndighets eller länsstyrclsö beslut i
fråga om lokal trafikföreskrift och
undantag från sådan föreskrift.
Kommun får föra talan mot länsstyrelses bl'slut i fråga om lokal
trafikföreskrift som arser transport
av farligt gods och undantag från
sådan föreskrift.

Prop. 1985/86: 170

Denna förordning träder i kraft den
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8

Förslag till
Förordning om upphävande av
brandstadgan (1962:91)

Prop. 1985/86: 170

Regeringen föreskriver efter riksdagens hörandi; att brandstadgan
( 1962:91 ) 1 skall upphöra att gälla vid utgången av år

l Stadgan omtryckt
1974:81.
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Förslag till
Lag om ändring i luftfartslagen
(1957:297)

Prop. 1985/86: 170

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 11kap1 § luftfartslagen (1957:297) 1
skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

11 kap

Om flygräddningstjänst och bärgning samt om undersökning av
luftfartsolyckor
Flygräddningstjänst

Föreskrifter angående åtgärder. då
!uftfartyg är saknat, förolyckat eller
nödställt eller fara hotar lufttmfiken
(jlygriiddningstjänst). meddelas av
regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, av lujtfartsi•erket.
Regeringen må åliigga ägare eller
imzehal'(lfe av lujifartyg samt dem
som göra tjänst å sådant järtyg eller
1•id flygplats eller annan anläggning
för luftfarten skyldighet att med1-erka
i jlygräddningstjänsten, så ock meddela bestämmelser om ersättning av
allmänna medel för sådan medverkan. l fråga om ersättning vid personskada gäller lagen (1977:265) om
statligt personskadeskydd och lagen
( 1977:266) om statlig ersäftning 1•id
ideell skada.

Bestämmelser om flygräddningstjiinst finns i lagen (0000:000) om
samhällets räddningstjänst. ·

Regeringen kan ålägga ett luft!artygs ägare eller innehavare och dem
som tjänstgör på luftfartyg eller andra
anläggningar för luft!arten att delta i
flygräddningstjänst. I fråga om
ersättning av allmänna medel för
deltagandet finns bestämmelser i
lagen (0000:000) om samhällets
räddningstjän.1·t.

Denna lag träder i kraft den

1 Lagen omtryckt
1979:643.

IO

Rik.1cla1:c11 1985/fifi. 1 sam!. Nr 170
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Förslag till
Förordning om ändring i
luftfartskungörelsen (1961 :558)

Prop. 1985/86: 170

Regeringen föreskriver i fråga om luftfartskungörelsen (1961 :558)
dels att 78 och 114 §§ skall ha nedan angivna lydelse;
dels att 115, 120 och 121 §§ skall upphöra att gälla.

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

78 §

Flygsiikerhetstjiinst
Luftfartsw:rket bestämmer i vilken
omfattning och på rnd sätt informationstjänst för luftfarten, teletjänst,
trafikledning för luftfarten, väderlekstjänst eller annan flygsäkerhetstjänst skall vara anordnad. Bes/111
härom skall meddelas i samråd så1·itt
angår teletjänst med telewrket, i fråga om 1•äderlekstjänst med Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut samt i förekommande fall med
chefen för flygvapnet.
Då skäl äro därtill. må luftfartsverket uppdraga åt innehavare a1• allmän
flygplats eller annan att ombesörja
den flygsäkerhetstjänst, som med
hänsyn till trafiken på flygplatsen och
andra sådana förhållanden skäligen
må anses kunna åläggas honom.
Särskilda
trafikledningsbestämmelser för civil luftfart inom militärt
kontrollerat luftrum och på militära
flygplatser meddelas av chefen för
flygvapnet i samråd med luft/arts1•erket.
Tjänstgörande trafikledare skall
när han får vetskap om inträffad
olyckshändelse eller annan omständighet, varom f örntäles i 11 kap 7 §

Flygtrafiktjiinst
Luftfartwerket bestämmer hur informationstjänsten och teletjänsten för
luftfarten, flygtrafikledningstjänsten
och vädertjänsten skall 1•ara ordnad.
Verkets beslut skall meddelas efter
samråd med televerket i fråga om
teletjänsten för luftfarten och med
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i fråga om vädertjänsten. Om det behövs skall verket
samråda ii1'en med chefen för flygvapnet.
Luftfartsverket får uppdra åt inneJwvaren eller någon annan att svara
för flygtrafiktjänsten i den omfattning
som är skälig med hänsyn till trafiken
på flygplatsen och liknande omständigheter.
Om flygräddningstjänst finns bestämmelser i lagen (0000:000) om
samhälleLv räddningstjämt och med
stöd m• lagen meddelade föreskrifter.
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Nurnrande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1985/86: 170

luftfartslagen. ofc)rdröjligen 1111derrii11a luf~fartsinspektionen.
Flygräd dni ngstjiinsr·
114 §
Svensk f!ygriidd11i11gstjänst skall
Om ledningen och organisationen
wföras icke blou inom svenskt omra111· flygriicldningstjiinsten finns bede utan ä1·e11 ö1·er de delar a1· omgistämmelfcr i lagen (0000:000) om
1·ande hai', därflygräddningstjänsten
samlzälfrts riiddningstjiinst och med
jämlikt ö1·erenskommel.H' med främstöd m· lagen meddelade föreskrifnwnde stat eller eljest lämpligen bör . ter.
ankomma å s1·e11sk myndighet.
f1ygräddningstjänsren skall iiga
rum wan hänseende ri/l narionalireren
hos det luftfartyg, som är föremål för
1·erksamheten, eller hos de därå
ombordmrande.

Denna förordning träder i kraft den

147

11

Förslag till
Förordning om upphävande av vissa
författningar om ersättning för
deltagande i räddningstjänst m m

Prop. 1985/86: 170

Regeringen föreskriver att följande författningar skall upphöra att gälla
, nämligen
vid utgången av år
I. kungörelsen (1961 :457) om ersättning på grund av medverkan i skyddsarbete vid olyckor i atomanläggningar m m,
2. kungörelsen (1961:564) om ersättning av statsmedel för medverkan i
flygräddningstjänst m m,
3. förordningen (1974:411) om ersättning för deltagande i räddningstjänst
mm.

148

12

Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1977:268)
om statligt personskadeskydd

Prop. 1985/86: 170

l'.nligt riksd;1gens hL·slut tiir.:skri,·s att i I ~ lagrn ( l'177:2nXi 11111 statligt
pl·rs< insbdeskydd skall ha lll.'dan angivna lyddst'.

I~
Dt·r111;1 L1g g:ilkr nS:ittning a\· stakn ,·id pc'r'<111,L1d;1 orh till;impa' pt1
I. d.:11 S\llll fullgi.>r tji!n-.tgiiring eller g.:1!l1mg_:ir utbildning c·lkr i11sJ..ri,·11i11gs·
priirning enlit!t viirnpliktsl;1gt·n ( 1441:%7). lagen ( l%t1:--IJ.)) ,1111 \;q1e11fri
tj:inst. L'i\ilfiirw;irslagen ( 1%1l:74) L'ller lJ a ~ krigss.1uk,·;irdslagt,n
t llJ:"J:llhX).
2. dt·n S(1fll d.:ltagn i riidd11i11g'2. den "'m dl'ltagn i riiddningstj:i11st l'llL·1 Ö\ mng med hr1111d1·1nJ.11
tjiinst eller iirning med riidcl11i11gsk1ir
n:!igt IJ/wrcllagm ( 19/./:SOi. skrdtlsl'llfig1 /ag1·11 tllfl(l:()/J(}J 11111 .111111/tii//ers
arh<'f<' L'11fig1 /11ge11 (/9fi0:33 J J 0111
riiclcl11i11gs1.hi11s1 eller wtiir .1i11k1rcmskrdd1c/1.i.:iir.!a i·id ofrckor i 11/01111111·
·'f''ma i cm1/11111i11g ri// riiclii11i11g.1higg11i11gc1r 111 111 c//,•r .flr.~riidcl11i11gs1jii11s1<·11.
1jii11.11
e11li,i;1
/11/fli1r11/,1,t;1·n
(/'157::!<r1.

J. den 'om iir intag.:11 fiir \ ;ird i krimi11alvi1rtba11s1ali. ungd(1111,y;'1rtbskola. ·
allmiin el kr statsumkrstiidd enskild ,.;·1rda11stalt för :tlkolwlmisshrukare eller
arhetsan-,talt. samt <kn -.om hiiktad eller anh{illen eller i annat fall intagen
dkr tagen i flin·ar i krirmnal\ imlsanstalt. hiiktl' elln polisarrest.
R.:geringt·n frir fiir(·skriva att lagen skall tilliimpas i1ven pi1 den som
fri,·iJligt tkltagn i YL'rksamhct irwm totalfiirsvarl'l l'lkr i annat fall S(1Tll a\ses
i forsla ~tyrket dl'IL1ger i verksamhet för all an·;irja din he,µriinsa skada pii
miinni,kt>r eller egt•mlum L'lln i miljiin.
D1::11na lag lriider i kraft den
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Förslag till
.
Förordning om ändring i förordningen
(1977:284) om arbetsskadeförsäkring
och statligt personskadeskydd

Prop. 1985/86: 170

Regeringen föreskriver att 16 §förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadcskydd skall ha nedan angiven lydelse.

Nurnrande lydelse

Föreslagen lydelse

*

16
Underrättelse om skada som omfattas av statligt personskadeskydd och
som visar sig under skyddstiden skall lämnas
1. beträffande viirnpliktstjänstgöring:
till kompanichefen eller motsvarande befäl eller, i fråga om inskrivningsprövning, till inskrivningschefen,
2. beträffande vapenfri tjänstgöring:
till den hos vilken tjänstgöringen fullgöres eller arbetsföreständare eller, i
fråga om prövning, till chefen för vapenfrinämndcns kansli,
3. beträffande civilförsvarstjänstgöring:
till civilförsvarsstyrdsen eller myndighet som styrelsen bestämmer,
4. beträffande l ;stånds- och katastrofutbildning:
till chefen för bistå!ldsutbildningsnämndens kansli,
5. beträffande riiddningstjiinst el5. beträffande riiddnlngstjiinst eller övning med brandstyrka: till
ler övning med räddningskår: till
brandchefen eller särskild hefälhal'ariiddningsrlzefi'n, räddningsledaren
re 1·id tillfiillet,
eller länsstyrelsen,
6. betriiffande skyddsarbete vid
olycka i kärnkraftsanläggning: till
liinsstyrelsen,
7. heträffande
flygriiddningstjänst:
till ledaren av flygräddning.1företaget,
8. beträffande hemvärnstjänstgöring: till hemvärnschefcn eller driftvärnschefen,
9. beträffande verksamhet som någon som avses i 6 2-5 deltager i:
till kompanichefen eller motsvarande befäl eller, i fråga om verksamhet som
ej lyder under försvarsmakten, till länsstyrelsen,
10. beträffande intagning i anstalt, ungdomsvårdsskola, häkte eller polisarrest:
till föreståndaren.

*

150

Kompanichef eller motsvarande befäl inom försvarsmakten skall omedelbart underrätta regementschefen eller motsvarande chef om skada som han
har blivit underrättad om eller på annat sätt har fått kännedom om.

Prop. 1985/86: 170

Denna förordning träder i kraft den
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Förslag· till
Förordning om ändring i förordningen
(1983:479) om militär medverkan
civil verksamhet

Enligt regeringens beslut föreskrivs i fråga om förordningen ( 1983:479) om
militär medverkan i civil verksamhet
dels att rubrik_en niirmast före l § skall utgå;
dt:ls att 1-6 §* skall upphöra att gälla.
Denna förordning triidcr i kraft den
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Bila1<a 2

Prop. 1985/86: 170

Sammanställning av remissyttranden över
räddningstjänstkommittens slutbetänkande (SOU
1983:77) Effektiv räddningstjänst
Remissinstanser och inkomna yttranden
Efter remiss har yttranden över betiinkandet avgetts av Göta hovrätt.
kammarrätten i Sundsvall. justitiekanslern. rikspolisstyrelsen. överbefälhavaren. civilförsvarsstyn:lsen. statens brandnämnd. socialstyrelsen. televerket. statens järnviigar. trafiksäkerhetsverket. sjöfartsverket. Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut. luftfartsverket. statens haverikommission. gcneraltullstyrelseh. konsumentverket, statens naturvårdsverk. statens strälskyddsinstitut. arbetarskyddsstyrclsen. statens planverk. sprängämnesinspektioncn. statens energiverk. statens kärnkraftinspcktion. styrelsen för teknisk utveckling. statskontoret. riksrevisionsvcrkct. länsstyrelserna i Stockholms län. Jönköpings liin. Malmöhus län.
Västmanlands län. Norrbottens län och Kalmar liin. landstingen i Östergötlands län. Blekinge län. Göteborgs och Bohus län. Gävleborgs län och
forntlands län. Stockholms, Älvkarleby. Flens. Linköpings. Gnosjö.
Viixjö. Gotlands. Karlskrona, Tomelilla, Malmö. Göteborgs. Kungälvs.
Falköpings. Kumla. Västerås, Gävle, Kramfors. Härjedalens och Umef1
kommuner. Landstingsförbundet. Svenska kommunförbundet, Sveriges
Industriförhund och Svenska arbetsgivareföreningen (gemensamt yttrande). Sveriges redareförening. Svenska Brandförsvarsföreningen. Svenska
Försäkringsbolags Riksförbund. Folksam. Sveriges Radio AB. Tjiinstemännens centralorganisation, Centralorganisationen SACO/SR. Landsorganisationen i Sverige. Styrelsen för svensk brandforskning. SOS Alarmering AB. Sveriges Skorstensfcjaremästares Riksförbund. Brandmännens Riksförbund, Svenska hrandbefälets riksförbund. Svenska röda korset. Svenska Sällskapet för Käddning af Skcppsbrutne (Sjöriiddningssällskapetl. Sveriges Vcrkskyddsförbund och Svenska handclskammarförbundet.
Socialstyrelsen har bifogat yttranden från statens miljömedicinska laboratorium och giftinformationsccntralen. Länsstyrelsen i Stockholms län
har bifogat ett yttrande från Haninge kommun. Liinsstyrelsen i Malmöhus
län har överlämnat yttranden frän Svenska kommunförbundets avdelning i
länet och från Skånes handclskammare. Uinsstyrelscn i Kalmar län har
bifogat yttranden fråri Kalmar. Oskarshamns och Vimmerby kommuner.
Svenska kommunförbundet har bifogat yttranden från förbundets länsavdelningar i Östergötlands län och Malmöhus län. Svenska arbetsgivareföreningen och Sveriges lndustriförbund har bifogat ett yttrande från Sveriges
Kemiska Industrikontor ( Kemikontoretl. Landsorganisationen i Sverige
har överlämnat ett yttrande från Svenska Transportarbctareförbundct.
Yttranden har även inkommit från sjölagsutredningcn (Ju 1977: 16), näringsfrihetsombudsmannen. försvarets forskningsanstalt. statens räd för
byggnadsforskning, Norrköpings, Åstorps, Borås. Falkenbergs och Ar-
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vika kommuner. Svenska kommunförhumlcts länsavdelning i Älvsborgs
liin, Lanthrukarnas Riksförbund. Sveriges Hotell- och Restaurangförhund,
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Samlingslokalernas Samarbctskommitte, Standardiscringskommissionen i Sverige, Svenska Gasföreningen. Scandinavian Tugowners Association, Sjöassuradörernas Förening, Parca Norrahammar AB. Henrikssons Brandredskap AB. Riksförbundet Vi i småhus. Rörtirmornas Riksförbund samt enskilda fastighetsägare i Falkenberg och Viillinghy.
I det följande lämnas en redovisning av rcmissinstansernas yttranden
över förslagen i betiinkandet.
Siffrorna i vissa rubriktexter hänför sig till beWnkandets kapitelindelning.
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Allmänt
Många remissinstanser förklarar att de delar den grundsyn som kommer
till uttryck i betiinkandd. Bland de som uttalar sig positivt om huvuddragen i kommittens förslag kan niimnas rikspolisstyre/sen, cil'iUi'ir.11·arsstyrelsc11. st11tc11s hmndniimnd, tdel'erkct. lt(/(f{1rt.1Tcrket, S1·erige.1· 111cteorologiska och hydrologiska i11s tit11 t, pla 11 \'erket. sprii 11gii11111csi11spekt ionen.
lii11sstyrelsernt1 i I'vlal111iih11s lii11. Kalmar liin och Jii11kiipi11gs lii11, Stock/10l111s, Karlskrona. Gotlands. Li11kiipi11gs. Flens, G110.1jii, Vii.1)ii, Umcä.
\.'ii.1·terås. Kra11~/i1rs, och K1111giih-.1· ko1111111111a. S1·e11ska kom11111n.fi>rh1111det. Ö.1·tergiitla11d.1· liins landsting, Giil'!ehorgs liins lallllsti11g, Jiimtlands
lii11.1· lallllsti11g, Jjii11.1·1e111ii1111e11s <·e11tralorga11isa1io11. l.and.1orga11isatio11en i S1·crigl', Sl'cnska K(l111m1111al11rhetar(/i'irh1111dct, S1·erige.1· Ind11stri.fi'irh11llll, S1·cnska arhctsgii·arl'.f('ire11inge11. l.1111thrukamas Rik.1:fl'irh1111</.
S1'<'11sk11 Fiirsiikringsholags Rik.1:fi'irh1111d. Folks11111. S1·t,,-iges Radio AIJ.
Bra ndmiinnL'll.I' R ik\fi'irh111lll och S1·e11ska lw ndelska n111111 i:fi'irh1111dct.
Av dessa instanser finns det emellertid iitskilliga som har inviindningar
mot detaljer i kommittens förslag. Kritiska synpunkter - särskilt i fråga
om förslagens ekonomiska konsekvenser - framförs också av m<lnga av de
övriga remissinstanserna. Härom hiinvisas till det följande.
Invändningar av mera principiell natur framförs av Ji'ir.1·1·ttrets .fi1rskning.rnnstalt. statens ha1·eriko111111issii111 och S1·<·11ska Bram(fi'ir.1·1·an:fi'ire11i11ge11.
Försvarets forskningsanstalt konstaterar att utredningen har kartlagt
räddningstjänstens läge genom enkiitcr. intervjuer. diskussioner och vissa
försök inom några utvalda regioner. Resultatet av kartläggningen har utredningen sammanfattat så att riiddningstjänsten i allmänhet väl klarar av
mindre och relativt vanliga olyckor. men att det kan vara betydligt svårare
att klara av händelser med mycket stora verkningar. Forskningsanstalten
menar att denna slutsats i viss mån kan bero på utredningsmetoden. Det
kan nämligen vara så att den som ombeds att ge ett omdöme om sin egen
verksamhet i allmänhet svarar att vardagsproblemcn klaras av medan mera
udda prohlem 1-;an ge bekymmer. Forskningsanstalten anför vidare att den
för kommittens räkning gjorde en studie av olyckor med mänga diida som
visade att antalet sådana olyckor lfig på en relativt konstant nivii under en
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längre tid. En ökande tendens för mindre och mer vardagliga olyckor
framkom emellertid. Enligt forskningsanstaltens mening har kommitten
genom valet av utredningsmetod och genom tolkningen av forskningsanstaltens studieunderlag i alltför hög grad betonat de stora olyckornas
problem. Värdet av de organisatioriska förändringar som kommitten föreslår kan därför enligt forskningsanstalten vara mindre än det synes vara i
kommittens betänkanden. Även Svenska Brandförsvarsföreningen anser
att kommitten lagt alltför stor tonvikt på de stora och ovanliga olyckorna
trots att det är den stora mängden "normala" olyckor - särskilt bränder
med personskador som följd - som dominerar. Föreningen anser att kommitten i alltför liten omfattning har beaktat att det krävs åtgärder med
inriktning på dessa bränder för att brandskadorna skall minska.
Statens haverikommission pekar på att den nuvarande organisationen
bygger på att ansvaret åvilar lokala myndigheter och att det är möjligt att
förslaget får till följd att de lokala organens ambitioner kommer att sänkas
till men för verksamheten. Den föreslagna reformen skulle då resultera i en
sämre effektivitet. Kommissionen anser dock att förslaget till lag om
samhällets räddningstjänst innebär en förbättring i jämförelse med nuvarande bestämmelser och föreslår därför att förslaget antas med uteslutande
av de fåtal punkter som berör statens räddningstjänstverk. Erfarenhet
skulle då vinnas om det föreligger ett hehov av ett centralt verk eller om
samordningsuppgifterna skulle kunna lösas inom den decentraliserade organisationens ram.
Statskontoret anser att kommitten inte tillräckligt har belyst sam handen
mellan räddningstjänsten och ansvaret för löpande drift m. m. av olika
verksamheter. På central nivå ser statskontoret risker för olyckliga överlappningar i ansvar mellan det föreslagna räddningstjänstverket och t. ex.
arbetarskyddsstyrelsen. statens strålskyddsinsitut och naturvårdsverket.
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Den kommunala räddningstjänstens uppgifter (6)
Förslaget om utökade skyldightter för den kommunala räddningstjänsten
att ingripa tas emot positivt av statens hrand11ii111nd. arhetarskyddsstyrelsen. liinsstyrelsema i Viist111a11la11ds liin och Norrhottens liin. Stockholms.
Viistel"lh. Karlskrona. Kalmar. Gotlands. Oskarshamns. Gno.1jii, Falköpings och Kumla kommuner, S1·e11ska ko111mu11Ji"irhu11dl'ts liinsm·delning i
Östergiitlands /iin, SH'nska Bra11dji>r.1·1•arsfiire11i11ge11 och S1·enska Försäkringsbolags Riksji"irhund. Från bl. a kommunalt håll saknar man emel-

lertid en bedömning och belysning av de ekonomiska konsekvenser som
det utvidgade ansvaret för med sig. Svenska komm1mjiJrhu11det och Giitehorgs kommun uttalar att ett eventuellt beslut om ökat kommunalt ansvar
måste föregås av en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna för
kommunerna. Komm11nförb1111dct.1· lii11sardel11i11g i Malmiihus län. Gnosjii
och Falkåpings kommuner förutsätter alt kommunerna får full ekonomisk
ersättning för de nya uppgifterna.
Niir det gäller själva utformningen av förslaget finner Stockholms kommun och Tjiinstemii11nen.1· centra/organisation att begreppet "fara för
olyckshändelse'' är för vagt. Kommunen menar att det måste förtydligas i
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förhållande till bestämmelsen om att räddningstjänsten inte omfattar så<lana tillfällen då <len enskilde själv kan ingripa tillräckligt snahbt för att
hindra eller begriinsa skada. S\'e11ska Fiirsiikri11gsholags Rik1förh1i11d känner stortveksamhet inför kommittens förslag att kommunen inte skall vara
skyldig att ingripa i <len mån enskilda har skyldighet att hålla egen beredskap för riiddningsfitgärder. Enligt förbundet framgår det inte klart vilken
begränsning i kommunens skyldighet att ingripa som kommitten t1syftar.
Förbundet anser att det vore bättre att betrakta de enskildas egen beredskap som en specialistkompetens som utgör en del av den totala resurs
som den kommunala riiddningstjiinsten har att tillgLi. Den omständigheten
att t. ex. ett företag älagts skyldighet att hålla viss egen beredskap skulle
enligt förbundet då inte utgöra någon begränsning i den kommunala räddningstjänstens skyldighet att ingripa vid en olyckshändelse. Stockholms
kommun anför vidare att en avgriinsning måste göras mot polisens ansvarsområde vid t. ex. traliksvårigheter och allmänfarlig vårdslöshet och
liknande situationer. Folksam pekar på att förslaget innebär bl. a. att ett
bombhot är en sådan händelse som motiverar ingripande av räddningstjänsten medan det för närvarande är så att det är polisens sak att söka
efter bomber och brandkårens uppgift att ingripa först niir en eventuell
bomb har exploderat. 'Cjänstcmiinnens centralorganisation saknar en tillräcklig markering av polisens särskilda ansvar för räddningstjänsl i samband med brott. Det bör enligt organisationen klart framgä av lagen att
samhällets totala riiddningsresurser kan tas i anspråk även niir behovet av
räddningstjtinst är orsakat av rent polisiära ingripanden. Kumla kommun
anser att skyldigheten att rädda djur i likhet med vad som för närvarande är
fallet endast bör komma ifråga när de är någons egendom. Vilda djur bör
enligt kommunen lämnas utanför regleringen.
Giitehorgs kommun anser att det bör framgå av lagtexten alt räddningstjänsten inte skall ingripa om viktiga samhällsfunktioner anses hotade av
fackliga stridsåtgärder.
Statskontorl'f iir negativt till kommittens förslag om den kommunala
riiddningstjänstens uppgifter. Statskontoret menar att det är oklart när
räddningstjänsten är skyldig att ingripa. Såvitt statskontoret kan bedöma
fört:slås en allmän insatsskyldighet vid alla typer av olyckor eller fara för
olyckor. Även om bagatellartade händelser undantas och t. ex. anliiggningsinnchavares skyldigheter i vissa avseenden utökas anser statskontoret att alltför stora arbetsområden öppnas för den kommunala räddningstjänsten. Regeln om att ansvara för "planering. ledning och samordning av skadehegränsande ingripanden vid allvarliga störningar i viktiga
samhällsfunktioner" är enligt statskontoret svårt att tillämpa i praktiskt
arbete och ovanliga situationer. Statskontoret anser att det på grundval av
det underlag som kommiltcn har redovisat inte är möjligt att ta ställning till
förslagets effekter. Om förslaget läggs till grund för beslut bör enligt
statskontoret skyldigheten för den kommunala räddningstjänstcn att ingripa med förebyggande eller skadebegränsan<lc insatser ene.last gälla händelser och områden som inte omfattas av någon annans skyldighet.
S1·e11ska hrandhefiilets riksjiJrh1111d anser också att de föreslagna föreskrifterna om kommunens uppgifter är oklart utformade och att de kan
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medföra kollisioner mellan olika kommunala förvaltningars intressen och
ansvarsområden. Förbundet vill dock inte motsätta sig ett utvidgat ansvarsområde för den kommunala räddningstjänsten.
S1·eriges lndustr{fi5rhund och Srenska arhe1.1-,~irnrdi>reninge11 anför att
kommitten inte har anfört något sakskäl till varför kommunerna inte skall
kunna få överlåta skötseln av den kommunala räddningstjänsten i dess
helhet på enskilda företag. Mot bakgrund av utredningens strävan att
reformen skall kunna genomföras med begränsade merutgil'ter finner organisationerna att det är uppseendeväckande att utredningen inte har diskuterat möjligheterna för kommunerna att låta enskilda företag utföra riiddningstjänst i entreprenadform. Det förefaller organisationerna som om
utredningen med enskilda resurser främst avser företagens verkskydd eller
s. k. industribrandkårer. Organisationerna menar att inte minst erfarenheter från Danmark visar att räddningstjänst i enskild regi kan bidra till att
spara på de offentliga utgifterna. S1·enska lumdelskam111ar.fi.irh1111dct anför
liknande synpunkter och hänvisar bl. a. till ett uttalande av tjänsteexportutredningen i betänkandet <SOU 1984: 33) Handla med tjänster. I uttalandet sägs bl. a. att det för att stimulera den privata sektorns tjänsteexport
kan vara intressant att i tillämpliga delar föra över avsnitt av den offentliga
förvaltningens serviceuppgifter till entreprenadverksamhet i regi av privata eller offentligt ägda bolag.
Sl'cnska Kommunalarbetan'.f('irhundet har en annan uppfattning. Förbundet menar att räddningstjänstens effektivitet i alla avseenden förutsätter att såväl planering som handhavande av räddningstjänsten är en kommunal angelägenhet. Även om kommitten slår fast detta menar förbundet
att vissa formuleringar i betänkandet kan leda till slutsatsen alt andra
möjligheter står öppna genom ett entreprenadförfarande. Förbundet varnar för en sådan utveckling och menar alt det av lagstiftningen måste
framgå att sådana möjligheter inte står till buds.
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Samordning och ledning av den kommunala
räddningstjänsten (7)
Regionindelningen
De flesta remissinstanser, som har yttrat sig om kommittens förslag om
räddningsregioner, stöder förslaget och delar kommittens bedömning att
regionsamverkan kommer att medföra effektivitets- och resursvinster.
Några instanser varnar emellertid för överdrivna förviintningar. Statskontorct pekar på att erfarenheter från riiddningstjiinsten och andra omraden
visar att det finns åtskilliga problem som måste lösas innan den nya
organisationen har nått avsedd effektivitet. Stockholms kommun anför att
kommittens tankar om riiddningsregioncr har aktualiserats tidigare i olika
sammanhang. I Storstockholmsområdet har många försök gjorts att få till
stånd en större samverkan mellan brandförsvaren. Bakgrunden härtill är
den sammanhängande bostadsbebyggdsen och att vissa objekt är gemensamma, t. ex. tunnelbanan. Tillsammans skulle kommunerna kunna bilda
en mycket resursstark och slagkraftig organisation. Trots detta har enligt
kommunen något utvecklat samarbete av större omfattning inte kommit till
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stånd och möjligheterna att göra större rationaliseringsvinster är sämre nu
än för 10-15 år sedan eftersom brandförsvaren redan "byggt fast sig .. i
nya brandstationer med egna heltidsstyrkor efter den stora bostadsproduktionen på 60- och 70-talcn. Uin.utyrelsen i l\111/111iih11s liin pekar på att små
och stora kommuner i vissa fall inte har kunnat komma överens vid
bildandet av regioner i länet. Detta har enligt liinsstyrelsen lett till ett för
stort antal regioner inom länet vilket har haft till följd att tillgängliga
resurser inte kommer att uttnyttjas på bästa möjliga sätt. Hii1jedale11s
kommun menar att vinsterna av regionbildning blir mindre i glesbygd än i
tätbebyggda områden.
La11dsti11g1:fiirh11ndet och Jäm1/a11ds liins landsting är kritiska till regionbildningen. De finner visserligen att ett utbyggt samarbete mellan såväl
kommuner och landsting som andra organ är önskvärt och behövligt för att
uppnå en effektiv räddningstjänst. De menar emellertid att organisationsformer mellan primärkommunala och landstingskommunala verksamheter
ofta har varit svåra att administrera och styra och att införandet av särskilda samverkansregioncr i detta sammanhang inte skulle medföra några
påtagliga fördelar.
S1ate11.1· brandnämnd. länsstyrelsen i Stockholms liin. Stockholms och
Giitehorgs kommuner och Sl'enska ko1111111111fiirb1111det förespråkar principen om att rcgionbildningen skall bygga på frivilliga överenskommelser.
Kommunerna och förbundet hävdar att regeringens möjlighet att mot en
kommuns vilja förordna om viss indelning måste användas restriktivt.
Länsstyrelsen är helt negativ till tanken på tvångsvisa regionbildningar.
Regionernas geografiska utseende berörs av några instanser. Statens
hrandnämnd och S1·enska Farsiikringsho/ags Rik.1fiirh1111d menar att det är
nödvändigt att regionerna för freds- och krigsräddningstjänsten sammanfaller. Uinsstyrelsen i Kalmar län uttalar samma uppfattning . .'frenska
kommunfiirhundet pekar på att det inom flera regioner är naturligt med ett
samarbete mellan kommuner i olika län och att det medför problem eftersom räddningstjänsten i fred och civilförsvaret bör ha samma regionindelning. Förbundet understryker med skärpa vikten av att samarbetet mellan
kommuner och olika län inte bryts. När det uppstår en konflikt mellan
verkligheten, dvs. befolkningens behov och en befintlig organisation är det
enligt förbundets mening alltid organisationen som måste ändras. Gateborgs kommun anser också att kommuner i olika län skall kunna ingå i en
räddningsregion. 7]änstemännens centra/organisation anför att vid en regionbildning bör en samordning med berörda statliga myndigheters främst polisens - distriktsavdelningar eftersträvas.
Statskomoret föreslår att begreppet räddningsregion ersätts med uttrycket "räddningsområde" för att uppnå överensstämmelse med civilförsvarets begrepp och för att i enlighet med övrig nomenklatur i den offentliga
förvaltningen reservera begreppet "region" för geografiska områden som
omfattar minst ett län.
Svenska hrandhlfiilets rik~fiirhund avvisar tanken på att länsstyrelsen
skall kunna ingripa när räddningstjänsten vid en olyckshändelse kräver
samordning mellan räddningsrcgioncr. Vid behov bör enligt förbundet
räddningsverkct i stället få ansvaret för att samordna riiddningsinsatscrna
och utse räddningsledare.
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Dimensioneringen av den kommunala räddningstjänstens resurser
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Bland remissinstanserna understryker man allmänt hehovet av riktlinjer
for dimensioneringen av den kommunala räddningstjänstens styrkor.
Brandmännen.i· Rik5förh1111d anser att det förhållamlc som nu råder är
mycket otillfredsställande. Sl'enska Komm1111alarhetarefifrh11ndct anser
att utredningen horde ha diskuterat förutsättningar för normerade insatsstyrkor. Uinsstyrelsen i Jönkiiping.1· liin beklagar att utredningen inte har
fört frågan om dimensioneringen närmare en lösning.

Samordningen av den kommunala räddningstjänstcn på central nivå

Statskontoret ser en fara i att förlita sig på en stor sektormyndighets
möjligheter till goda insatser inom hela sitt ansvarsområde. Enligt statskontoret gäller detta särskilt det föreslagna räddningstjiinstverket som
kommer att sakna såväl ekonomiska resurser för operativt arbete som
operativt ansvar för räddningstjänsten. En sådan lösning fordrar enligt
statskontoret att verket får andra maktmedel i sitt arbete i form av rätt att
utfärda föreskrifter och råd. Statskontoret konstaterar att kommitten vill
ge verket sådana maktmedel huvudsakligen i fråga om förebyggande åtgärder men att verket i övrigt får förlita sig på informations- och samverkansmedel av olika slag. Statskontoret menar att sådana uppgifter i betydande
utsträckning kan fullgöras av frivillig- och intresseorganisationer. t. ex.
Svenska Brandförsvarsföreningen och Svenska kommunförbundet.
Folksam pekar på att arbetarskyddsstyrelsen inom sitt verksamhetsområde kan ge ut föreskrifter som berör riiddningstjiinst och dess motsvarighet inom företag m. fl. Även om styrelsen därvid endast kan reglera sådant
som berör arbetstagarnas förhållanden kan enligt Folksam sådana fr[1gor
många gånger beröra även andra personer än arbetstagare. Folksam menar
att det inte kan vara ändamälsenligt att två myndigheter var för sig ger ut
föreskrifter inom samma område. Arbetarskyddsstyrclsens verksamhet i
detta avseende bör därför enligt Folksam samordnas med eller inordnas i
den verksamhet som det nya räddnings verket skall svara för.

Statlig tillsyn över den kommunala räddningstjänsten
Förslaget om att slopa skyldigheten att underställa räddningstjänstordning
tillstyrks av länsstyrelserna i Jiink6ping.1· /iin. \/iistman/and.1· /iin och Norrhottens liin, Götehorg.1· kommun. Svenska kommunfiirhundet och dess
/ii11savdel11i11g i Malmöhus län.
Statn1s hrandniimnd anför att det behövs en övergripande samordning
och att det därför bör utarbetas en normalräddningstjänstordning. Centra/organisationen SACOISR uttalar samma uppfattning.
Några remissinstanscr iir kritiska mot förslaget. Brandmännens Rik.1:fi'irh11nd anser att det inte kan accepteras. Enligt förbundet finns det kommuner som enbart ser till ekonomin och som inte tar hänsyn till de faktiska
behoven av räddningstjänst. S1·1'11ska Ko11111111nalarhetan~f('irh11ndct anser
att underställningsskyldigheten måste finnas kvar intill dess acceptabla
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dimensioneringsregler fastställs . .'frenska Försiikri11gsholag.1· Rik.1ji'irh11nd
erinrar om att ett förslag med liknande innehörd tidigare har avslagits av
riksdagen med hiinvisning till bl. a. hehovet att garantera en viss minimistandard inom räddningstjänstcn och katastrotberedskapen. Förbundet
anser att kommitten inte har anfört några skäl som i sakligt hänseende
leder till någon annan slutsats. Oskarslw111n.1· kommun anser att den garanti
för en viss minimistandard som en utomstående myndighets prövning
utgör väger tyngre än det avkall på den kommunala självstyrelsen som
underställningsskyldigheten innebiir.

Prop. 1985/86: 170

Den statliga räddningstjänstens arbetsuppgifter och resurser
(8)
Allmänt

Riksrl'l'isionsrerket anser att det iir tveksamt om det hehövs ett centralt
räddningsverk för att följa utvecklingen inom den statliga räddningstjänsten. Verket menar att det bör ankomma pil varje ansvarig myndighet att
självständigt utforma de planer som verkligheten kräver och att ta e1forderliga samråd.
Srenska ku111mt11!fi'irh11nde1 anser det självklart att olika statliga O\:h
kommunala räddningstjiinstorgan samverkar och vid behov hjälper varandra. Under förutsättning att staten ekonomiskt kompenserar kommunerna för merkostnaderna tillstyrker förbundet kommittens förslag i fråga om
ansvarsavgränsningcn mellan statlig och kommunal räddningstjänst och
beträffande samverkan mellan olika räddningstjänstorgan.

Fjätlräddningstjänst
Förslaget att polisen bör ha kvar ansvaret för t]ällräddningstjänsten ifrågasätts inte av någon remissinstans.
Nat11r1•<lnl.1Terke1 anför att oklarheten är stor i vissa fall om det är
statliga eller kommunala räddningsorgan som skall omhänderta skadade
personer i fjällområdet t. ex. intill skidbackar. Verket anser
gränsdragningen mellan statliga och kommunala räddningsinsatser bör göras kl~rare.
Genern/1111/styrelsen och 7}ii11stemiin11e11.1· ce11tralorRanisatio11 pekar p[1
att kommitten har förhisett tullverkets personella och materiella resurser
för tJällräddningstjänst. Generaltullstyrclsen anför att bevaknings verksamheten vid gränsbevakningen enligt tjiinstgöringsreglementet för tullstaten
även omfattar deltagande i fjällräddning. Från IJälltrakterna i norra Dalarna och längs gränsen mot Norge och Finland förfogar tullverket över 125
man för gränsbevakningstjiinst, varav 60 man helt eller delvis är µvdelade
för rörlig bevakning.

att

Flygräddningstjänst

L11f(fart.1Terket biträder förslaget att verket skall ha ansvaret för undsättning vid tlyghaveri till havs, i kustvattnen och i Vänern. Viilt~rn och
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Mälaren. Även S1·enska Fiirsiikringsholags Rik.\:f{"irhund och liinsstyre/sen
i Norrhottrns /iin hiträder också uttryckligen förslaget.
Generalt11/lstyrclse11 anser att de speciella prohlem som uppstfir vid
haverier till havs inte har belysts tillriickligl i utredningen. Enligt styrelsen
bör man skapa en fastare organisation av llygräddningcn till havs. Särskilt
bör sjöräddningstjänstens medverkan i llygräddningen preciseras varvid.
det enligt styrelsen klart bör framgå att sjöoperativ ledning av räddningsinsatscrna skall utövas från sjöräddningscentral. En annan lösning som
styrelsen finner intressant är det alternativ om samgruppcring av llygräddningscentralen med en av sjöriiddningscentralerna som kommitten övervägt.
Kommittens tanke om samordning av det kommunala brandförsva1'et
med luftfartsverkets hrand- och räddningsljänsl bitriids av ii{/iJ{irt.1Terkd.
liinsstyrel.H'll i Norrbottens lii11. Gotlands och U111eä kommuner. S1·e11ska
K1m111111m1larbetar(/i'irb1111det och S1·e11ska Fiirsiikringsh11lags Rik.~fi"ir
hund. Umeå kommun anser dock att flygplatsbrandkåren inte kan användas i niigon högre grad inom övriga delar av samhiillet på grund av dess
bundenhet till flygplatsen. Statens brandniimnd anför samma uppfattning
och menar att förslaget visserligen ligger i linje med strävandena till ökad
samverkan men alt del inte för överskattas. Även l}iinstemii1111cns centralorgani.rntion pekar på svårigheterna att vid vissa flygplatser integrera
flygplatsens räddningstjänst med den kommunala räddningstjänsten.
Stockholms knmm1111 ser inga samordningsvinster och avvisar därför tanken. Samma ståndpunkt intar Brandmännens Rik.\:fi"irhund.
Några remissinstanser understryker att del är angeläget att Norrland får
tillgång till en tung räddningshelikopter dygnet runt. Ö1·erhcfällwl"llre11
förklarar att han är beredd att mot koslnadstäckning tillgodose kommittens
förslag under förutsiittning att verksamheten begränsas till att omfatta fem
dygn per vecka (måndag - fredag) på alternativt F 21 eller F 15.
Riksrel'isio11.1·1·erket avstyrker förslaget att försvarsmakten skall ställa
band vagnar till förfogande vid vissa flygplatser. Försvarets handvagnar är
organisationshestämmande materiel för kvalificerade förhand och mobiliseringssäkerheten för dem bör enligt verket inte minskas genom utlåning
av materiel utanför försvarsmakten. Verket anser all behovet av bandvagnar i stället bör lillgodses genom att den myndighet som är ansvarig för
räddningstjänsten svarar för anskaffningen.

Prop. 1985/86: 170

Sjöräddningstjänst

Sjiilagsutredningen, .Sji~ftll"tSl"crkct, Scandinm·ian T11go11·11er.1· Association
(SJA ), Sjiiassuradörernas Förening och Siiiriiddningssiil/skapct. vänder
sig mot förslaget att staten skulle svara för bärgning av egendom till sjöss
(25 ~förslaget till lag om samhällets r5ddningstjänst).
ST A och Sjöassuradörernas Förening anför bl. a. Bärgning är en internationell verksamhet som fordrar kapitalkrävande utrustning och särskild·
personal. Vid större och komplicerade bärgningsföretag samverkar yrkesmiissiga biirgare. ofta från olika länder. Yrkesmässig internationell bärgning utförs i de flesta fall på grundval av kontraktsformulärel Lloyds' Open
11
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Form. senast reviderat 1980. En av huvudprinciperna inom bärgningsverksamheten är principen "no cure - no pay". dvs. bärgarlön kan krävas
endast då bärgningen lyckats. Bärgarlönen blir härigenom ett incitament
till en lyckad bärgning. - Den svenska staten har ingen organisation.
utrustning eller personal för att utföra kvalificerade bärgningsuppdrag. När
så behövs, brukar staten anlita bärgningsföretag. Detta samarbete fungerar
bra utan lagreglering. Det är inte ekonomiskt eller praktiskt genomförbart
för staten att bygga upp en bärgningsorganisation, vilket skulle medföra
nedläggning av motsvarande privata verksamhet. Kommitten antyder att
staten skulle lämna över till en kommersiell bärgare och fullfölja ett bärgningsföretag när partsituationen upphört, dvs. i det ögonblick när det inte
längre finns några förutsättningar för att erhålla bärgarlön. Denna tanke är
helt orimlig. - Kommitten påstår att det inte föreligger någon obetingad
rätt för enskilda att bärga. Påståendet är ofullständigt och missvisande.
Den som har kontrakt på bärgningsarbetet eller som först har ingripit och
som har erforderliga resurser för att utföra arbetet har rätt att fullfölja
bärgningsföretaget. Den svenska staten har rätt att ingripa enligt speciallagstiftning, t. ex. lagen (1980: 424) om åtgärder mot vattenförorening från
fartyg. Sådana ingripanden görs emellertid i samråd och samverkan med
bärgaren och några konflikter har därför hittills inte uppstått. Det är av
fundamental betydelse att bärgningsinstitutet inte utsätts för sådana ingrepp att bärgarna mister intresset av att bärga.
Sjöfartsverket har i allt väsentligt samma synpunkter.
Sjölagsutredningen ~ sjöfarts verket. ST A och Sjöassuradörernas Förening anför vidare bl. a. Bestämmelser om bärgning finns i 9 kap. sjölagen.
De har tillkommit i samverkan med Danmark. Finland och Norge och
motsvarande lagregler finns i dessa länder. Lagstiftningen bygger på 1910
års konvention om bärgning. Sverige har. liksom de övriga nordiska länderna. tillträtt konventionen och är således folkrättsligt förpliktat att tilllämpa de materiella reglerna i denna. Förslaget att staten skulle svara för
räddning av egendom till sjöss, dvs. att staten skulle ha ansvaret för bärgning strider mot sjölagens regler om bärgning och de principer dessa
bygger på. Denna konflikt gäller även i förhållande till övriga nordiska
länder och Sveriges folkrättsliga förpliktelser.
Sjölagsutredningen. sjöfarts verket, ST A och Sjöassuradörernas Förening anför vidare bl. a. Inom lnternational Maritime Organization är 1910
års bärgningskonvention föremål för en revision. I arbetet deltar Sverige
och övriga nordiska länder. Det är givetvis olämpligt att någon stat som
deltar i arbetet inför en särlagstiftning på området.
Sjöräddningssällskapet anser att begreppet sjöräddning skall begränsas
till verksamhet att rädda liv till sjöss. Att staten skulle åta sig att även
rädda egendom till sjöss förefaller vanskligt och kan enligt sällskapet bli en
dyr erfarenhet. Sällskapet menar att det dessutom kan leda till en ej
önskvärd konkurrens med bärgnings- och bogserbolagen.
Sjiiriiddningssii/lskapet delar kommittens uppfattning att den kommunala räddningstjänsten skall svara för sjöräddningstjänsten i vattenområden i
hamnar. i andra insjöar än Vänern. Vättern och Mätaren samt i andra
vattendrag.
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Te/eiwket, .1:jiifartsiwket och genera/tullstyre/sen delar kommittens bedömning i fråga om det organ som skall svara för den statliga sjöräddningstjänsten. Om det inte blir någon sammanslagning av sjöfartsverket
och tullverkets kustbevakning bör. enligt generaltullstyrelsen. tullverket
bli huvudansvarigt för sjöräddningstjänsten. Styrelsen anmärker att utredningsarbetet rörande sammanslagningen inte fortskrider i den takt som
kommitten förutsatt och att en eventuell sammanslagning därför kan dröja.
Under tiden hör enligt styrelsens uppfattning tullverket ges ansvaret för
ledning och samordning av räddningstjänsten, varvid vissa resurser som
sjöfartsverket förfogar över - rapportcentral och sjöräddningsskola - bör
övernyttas till tullverket.
När det gäller räddningstjänsten vid olje- och kemikaliebehandling vidhåller nat11rrård.1·1·erket sin uppfattning att den föreslagna sjö- och kustbevakningsmyndigheten bör ha ledningsansvaret för att bekämpa olje- och
kemikalieutsHipp såväl till sjöss som i strandzonen. Stockholms kommun
är av samma uppfattning. Naturvårdsverket anför vidare att verket inte
finner några skäl att frångå sin tidigare framförda mening att de kommunala räddningsorganen bör åläggas ett ansvar för sanering efter olje- och
kemikalieutsläpp på land.

Prop. 1985/86: 170

Räddningstjänst vid olyckor i kärnkraftsanläggningar

Statens kiirnkrajiinspektion konstaterar att förslaget i denna del i"nnehär
att det inte behövs några förändringar i inspektionens beredskapsorganisation och att det stämmer väl med de erfarenheter som gjorts vid genomförda övningar.
Statens strålskyddsi11spektion är kritisk mot förslaget att den kommunala räddningstjänsten i första hand skall ha ansvaret för räddningsinsatser
efter olyckor med utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnkraftsanläggningar i utlandet. Inspektionen anför att uttrycket "inom riket" i I lagen
( 1960: 331) om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanliiggningar m. m. från
början inte syftade till att begränsa ansvaret till att gälla olyckor vid
anläggningar i Sverige utan tvärtom avsåg att innefatta även eventuella
olyckor vid atomdrivna fartyg som besökte landet. Då lagen tillkom var det
nämligen enligt inspektionen inte aktuellt att föreställa sig att kärnkraftsolyckor i utlandet skulle kunna medföra konsekvenser här i landet. Även
om det i och för sig torde vara riktigt att, som kommitten konstaterar,
kommunerna har detta ansvar enligt den nuvarande lagstiftningen så menar inpektionen att den i så fall bör ändras och bringas i överensstämmelse
med det ursprungliga syftet. Enligt inspektionen är det nämligen inte
logiskt att en olycka i utlandet. som skulle kunna beröra omfattande delar
av Sverige, i första hand skulle vara en uppgift för den kommunala räddningstjänsten. - Inspektionen anser vidare att kommittens definition av
begreppet "annan kärnteknisk anläggning·· är alltför snäv. I begreppet bör
enligt inspektionen även innefattas ex. vis satelliter och kärndrivna fartyg.
När det gäller vem som skall ha ansvaret för räddningsinsatser i det
första skedet vid en kärnkraftsolycka anför statskontorct och statens
str<l/skyddsinspektion att de delar kommittens uppfattning att brandingen-

*
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jörsutbildad personal bör knytas till länsstyrelsernas organisation så snart
som möjligt. De avstyrker emellertid bindande föreskrifter med denna
innebörd. Statens hrandniimnd uttalar att hrandingenjörspersonal som är
utbildad för ledning är av största betydelse för beredskapen för insatser vid
kärnkraftsolyckor. Länsstyrelsen i Kalmar län förklarar att den anser att
psykologiska skäl starkt talar för att nuvarande ordning kvarstår. Länsstyrelsen anför vidare att det inte behöver utses någon särskild räddningsledare eftersom vederbörande länsstyrelse skall utöva ledningen enligt länsstyrelseinstruktion, arbetsordning och centrala myndighetens riktlinjer för
räddningsledningens organisation och verksamhet. Enligt Hinsstyrelsen
förefaller det oklart om kommitten avser att förändra beredskapsorganisationen för kärnkraftsolyckor. - Oskarshamns kom1111111 anför att den kommunala räddningstjänstpersonalen och polisen i ett inledande skede kan
fungera som lcdningsorgan för räddningstjänstcn intill dess länsstyrelsens
ledningsgrupp har samlats eller olycksläget har klarlagts.
Såväl statskontorct som statens strålskyddsinspektion avstyrker förslaget att den kommunala räddningstjänsten engageras eftersom det skulle
komplicera ansvars- och organisationsförhållanden. Statskontoret och inspektionen menar att det i stället är en biittre lösning att lägga ansvaret på
den lokala polisen: här finns personal i tjänst, tillgång till sambandsutrustning och annan utrustning för alarmering av allmänheten, och polisen har
också i en olyckas senare s~cdc viktiga uppgifter, t. ex. utrymning, avspärrning och trafikdirigering.

Prop. 1985/86: 170

Sjuktransport verksamheten (9)
Förslaget att sjukvårdshuvudmänncn skall ha planerings- och samordningsansvaret för alla sjuktransporkr tillstyrks av socialstyre/sen. statens
hra ndniimnd, iil•erhefiil lw 1•arcn, st a tskonlorl'I. liinsstyrelsen i Norrhollens
/iin, landstingen i Göteborgs och Bohus län och Östergötlands län. Gotlands kommun. S1·e11ska komm111(fi"irh1111det och S1·e11ska Ko111111111uilarhl'tarförb1111de1. Från några häll kritiseras dock förslaget för att vara oklart till
sin innebörd. Sådana åsikter framförs från Östergötlands läns landsting.
Jämtlands liins landsting och Cemralorganisationen SACOISR.
Förslaget att landstingskommunerna skall vara skyldiga att betala ersättning till de kommuner som utför sjuktransporter i terrängen möts av delade
meningar. Landsting.1:fi"irb11ndet motsätter sig förslaget medan Svenska
komm11nfi>rh1111det tillstyrker det.
· Förslaget att statliga organ med sjuktransportresurser skall vara skyldiga att utan ersättning utföra akuta sjuktransporter mottas negativt av
överhlfiil ha rnren, riksrevisionSl'erket och Tjänst emiinnens centralor,;anisation. Förslaget tillstyrks av La11dsting.1:fi>rh11ndet och Ciötchorgs och
Bohus liins landsting.

Alarmerings- och räddningscentraler (I 0)
Kommitten framhåller att det är viktigt att samtliga kommuner medverkar i
SOS Alarmering AB (SOSAB). Tele1wket och SOSAB delar denna upp-

164

fattning. Giitehorgs /.:.omm1111 anser att länsalarmeringscentralerna inte har
fungerat tillfredsställande och motsätter sig därför en obligatorisk anslutning. Kommunen menar också att larmcentralerna är alltför sårbara under
beredskap och krig. Got/a11ds /.:.01111111111. som valt att inte gå med i SOSAB.
anför att kommunen ansluter sig först då en larmcentral förläggs till Gotland._
Ri/.:.srerisio11s1w/.:.et finner det beklagligt att SOSAB inte har lyckats
skapa ett sådant förtroende för sin verksamhet att alla kommuner anslutit
sig. Likväl vill verket inte förorda tvångsvis anslutning bl. a. mot bakgrund
av att frågan om SOSAB:s lcdningscentralers ställning i samband med
beredskapshöjningar inte är tillfredsställande löst. Verket anser att en
samgruppering med försvarets anläggningar eller civilförsvarets ledningscentraler bör prövas.
Förslaget att statens ägarinflytande i SOSAB förs över från televerket
till räddningstjänstverket biträds av lii11sstyre/se11 i Norrbotte11s lii11, Stockhvlms och Umeå kom1111111er och S1·e11s/.:.a Ko111111111w/arhetarej(')rb1111dct.
SOSAB motsätter sig förslaget och anför bl. a. följande. Statens brandnämnd har haft och har inflytande över företaget. Regelbundna kontakter
och överläggningar har hela tiden förekommit med företrädare för räddningstjänstens företrädare. - Det kan knappast vara meningsfyllt att tillhandahålla alarmeringscentraler utan att dessa när det gäller teknik och
utrustning anpassats till förhållandena hos de kunder centralerna skall
betjäna. Att en överflyttning av ägaransvaret. som kommitten förordar.
skulle leda till en ökad konkurrens mellan olika tillverkare när det gäller
leverans av den del av larmcentralutrustningen som hör ihop med telenätet. är enligt SOSAB:s mening ett ogrundat påstående. Till att börja med
kan konstateras att SOSAB är ett fristående företag som redan idag kan
beställa utrustning från vilken leverantör som helst. Genom att alarmeringscentralernas teknik är integrerad med telenätets uppbyggnad har det
emellertid ur såväl teknisk som ekonomisk synpunkt varit och är fördelaktigt att televerket svarar för merparten av teletekniken. I sammanhanget
kan nämnas. att i de fall där utrustningen ej haft direkt samband med
telenätet. anbud begärts och bestiHlning gjorts hos andra företag. Detta
gäller exempelvis i fråga om radiokommunikations- och datorutrustning.
Enligt SOSAB:s mening hade den utbyggnad av larmcentraler som skett
varit helt omöjlig utan den satsning som televerket i egenskap av deliigare
gjort. Förhållandet torde ej ändras under den närmaste I 0-årsperioden.
eftersom den tekniska utrustningen skall bytas på samtliga larmcentraler.
Den nya utrustningen har utvecklats i nära samarbete mellan televerket
och SOSAB och efter en noggrann kartläggning av önskemålen Mm räddningstjänstföreträdare på olika nivåer. Nettodriftkostnaderna för våra
larmcentraler bestrids av kommunerna med 30 procent. landstingen 30
procent och televerket 40 procent. Kopplingen mellan ägaransvar och det
ekonomiska ansvaret är enligt SOSAB:s uppfattning till fördel ur såväl
abonnenternas som företagets synpunkt. Om det statliga aktieinnehavet
skulle överföras till ett räddningstjänst verk förefaller det naturligt att verket också svarar för den statliga alarmeringskostnaden. Denna beräknas i
år uppgå till ca 36 miljoner kronor.
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Telncrket anser att dagens situation med ägarinflytande och övriga
relationer mellan televerket och SOSAB är bra och bör bibehållas. Televerket anför vidare att det sedan bö1jan av 50-talct har haft ansvaret för
90000-trafiken och därmed även statens ekonomiska åtagande och att
detta åtagande bortfaller om aktierna överförs till räddningstjänstverket.
Den subventionering av SOSAB:s verksamhet med omkring 40 miljoner
kronor per år som televerket står för kan enligt televerket då inte fortsätta
utan får formaliseras på annat sätt.
La11dsting.1:f("irh11ndet anser att dt:t är bctiinkligt att det statliga iigarinflytandct i SOSAB överförs till ett tillsynsorgan som räddningstjänstverket.
Förbundet konstaterar att televerket som delägare har kunnat bidra till att
förebygga och åtgärda tekniska fel i larmcentralerna och befrämja teknikutvecklingen. Även mot den bakgrunden finner förbundet ett överförande
omotiverat. Sistnämna synpunkt framförs även av riksrcvisionsrerkct och
länsstyrelsen i Viist1111111la11d län.
Förslaget om ett centralt uppgiftsförråd tillstyrks av liinsstyrelsen i
l/iistmanlands län. Stock/10h11s. Karlskrona och Umetl ko1111111111er.
Statskontoret. som i betiinkandct föres läs fä i uppdrag att närmare
utreda frågorna om ett centralt uppgiftsförräd. är tveksamt till behovet av
ett sådant förråd. Statskontoret menar vidart: att förslaget är oklart i de
tekniska delarna. ADB-lösningar med tillämpningar av det slag kommitten
angivit är enligt statskontoret mycket dyrbara och tekniskt komplicerade.
Statskontoret menar att resurs- och uppgiftsförteckningar har en avgjort
viktig roll på de lokala och regionala nivåerna. Sävitt statskontoret kan
bedöma fungerar de som finns bra och i den mån ytterligare information
och råd behövs bör experter såsom kemister. apotekare och strålskyddare
kunna konsulteras per telefon.
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Samverkande organs deltagande i räddningstjänsten ( 11)
Allmänt

Statens bra11d11iimnd ser det som en fördel att samhällets samtliga resurser
kan ställas till räddningstjiinstens förfogande. Eftersom riiddningstjänsten
ofta kräver snabba insatser måste enligt brandnämnden byråkrati och
ekonomiska frågor ges en mindre betydelse när det giiller samrådet myn·dighetcr emellan.
Srenska komm111~förh1111dct tillstyrker förslaget att statliga organ får en
lagstadgad skyldighet att medverka i riiddningstjiinsten.
Tjiinstemiinnens centra/organisation säger sig vara tveksam till möjligheterna för vissa myndigheter att inom ramen för sina ordinarie resurser
och utan att eftersätta sina vanliga arbetsuppgifter effektivt medverka i
räddningstjänstcn i den omfattning kommitten föreslår. Detta gäller enligt
organisationen inte minst den för en väl fungerande räddningstjänst grundläggande förutsättningen att berörda myndigheter finns tillgängliga iiven
utanför kontorstid.
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Civilförsvaret
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!frcnska komm111(fiirh1111dct anför att civilförsvarets materiel vid behov bör
kunna användas utan begränsningar inom fredsräddningstjänsten och utan
de krav på ekonomisk ersättning som för närvarande gäller. Liknande
synpunter framförs av liinsstyrelsen i Norrbottens liin och Karlskrona
kommun. Komm111ifi"irh1111det tillstyrker vidare förslaget att vapenfria
tjänstepliktiga efter utbildning placeras på orter där det säsongsvis fordras
i:n förstärkning av dt:n kommunala beredskapen. En rakt motsatt ståndpunkt intar Brand111iinnen.1· Rik.~/i"irh1111d.
Fiirsl"{lret ji1rskni11gsa11stalt anser att integreringen mellan civilförsv<ir
och fredsriiddningstjänst är övervägande positiv. Men det finns enligt
forskningsanstalten begränsningar för hur långt integreringen bör drivas.
Miljöskillnaderna mellan freds- och krigsräddningstjänsten är avsevärda
och forskningsanstalten vill varna för instiillningen: klarar man fredsräddningstjänsten så klarar man räddningstjänsten i krig.

t'örsvarsmaktcn

Ö1·ahefälhal"(lre11 anför att kommittens förslag innebär en utökning och en
mer systematisk användning av försvarsmaktens resurser än vad som för
närvarande är fallet. Samtidigt har kraven på en hög militär beredskap
inom försvarsmakten ökat och det kan enligt överbefälhavaren medföra
konflikter mellan å ena sidan räddningstjänstens intressen och å andra
sidan bercdskapsintressena. Frågan om på vilka villkor försvarsmakten
skall vara skyldig att medverka i riiddningstjänst eller under vilka omständigheter försvarsmakten får vägra eller avbryta sådan medverkan har
diirför stor betydelse. Kommitten föreslår mot denna bakgrund att överbefälhavaren utarbetar en exempelsamling med olika situationer som kan
förhindra försvarsmaktens medverkan i civil räddningstjänst. Överbefälhavaren finner inte detta ändamålsenligt. De chefer inom försvarsmakten
'som för besluta om insats m<°lste enligt överbefälhavaren själva få svara för
erforderliga avvägningar. Överbefälhavaren förklarar sig vara beredd att
utreda frågan om möjligheten att utnyttja militär materiel i räddningstjänsten. När det gäller önskemålen om att särskilda räddningsdetachement
·skall organiseras vid vissa förband anser överbefälhavaren att en generell
utökning inom detta område är oacceptabel med hänsyn till bcredskapskraven. Liknande synpunkter anför riksrel'isio11.1Terket som i konsekvens
därmed menar att utredningens förslag förutsätter att försvarsmakten tillförs ökade resurser. S1·enska kom111111~förh1111det anser att militära resurser
i ökad utsträckning bör användas för att förstärka den civila räddningstjänsten och att beslut om militär medverkan måste kunna fattas på en
sådan nivå att insatserna inte fördröjs.
Statens järnvägar (SJ)
SJ vänder sig mot förslaget att SJ skall bekosta räddningstjänstens utrust-

ning för jordning av SJ:s högspänningsledningar i samband med ingripande
vid tågolyckor. brand vid SJ och elolycksfall. Som skäl för sin ståndpunkt
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anför SJ att ifrågavarande utrustning till följd av utbyggnaden av den
dubbla skyddssektioneringen inte längre är ett villkor för riiddningsingripande vid SJ:s anläggningar. att SJ inte har möjlighet att påverka inköpen
av utrustningen. att SJ inte sjiilv har ni1gon möjlighet eller orsak att anviinda utrustningen och att SJ inte har några driftstekniska fördelar av den.
Falkiipinl!,s kommun tillstyrker förslaget. Arhl'larskyddsstyrl'lst>n uttalar
att det är nödvändigt att SJ och berörda kommuner tillsammans löser
friigan om skyddsjordning.

Swriges meteorologiska och

h~·drologiska
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institut (SMUi)

SMii/ ddar kommittens bedömning att institutet inte bara bör anlitas i
akuta nödsituationer och att institutet hör kunna spela en större roll iin idag
i räddningstjänsten. En förutsättning är att institutet ffir de ekonomiska
resurserna. Institutet har i detta sammanhang inget att invända mot att det
centrala räddningstjänstverket för i uppgift att "'kartlägga behovet av att
förbättra SMHI:s medverkan i riiddningstjänsten och föreslå eventuella
åtgiirder"'. S1·e11ska Bra11djih·s1·ar.\fi'ireni11ge11 anser att SMHI:s medverkan normalt fungerar tillfredsställande i de fall där räddningstjänsten har
behövt den. varför en särskild undersökning torde vara överllödig. Svenska kom1111111Ji'irb1111dct anser att SMHI borde vara skyldigt att utan särskild
kostnad bitriida riiddningstjänstorganen.

Industrier och iivriga företag
Statens hra11d11iim11d anför att kommittens förslag betriiffande industrier
och riskfylld verksamhet innebär en ökad beredskap för räddningstjänst
som är positiv. Enligt brandnämnden är det viktigt att resurserna för
verkskydd uttnyttjas i dessa sammanhang, vilket ger effektivitetsökningar
åt företaget i säviil freds- som krigsriiddningstjänst. Förslaget tillstyrks av
S1·e11ska ko mm 1111.t<Jrh1111de t. .'frc nska K on11n1111ularhet are.fi)rh1111det och
Bortls kommun.
Statskontorl'l iir inte övertygat om att företag som hanterar farliga ärnnen i alla fall ska åläggas att svara för egen räddningsstyrka. Statskontoret
anser att det borde vara möjligt att företaget - i likhet med nfigra av de
svenska kärnkraftverken - betalar kommunen för den ytterligare beredskap som verksamheten föranleder.
S1·cnska Bramf/i'ir.1·1·ar.1fi'ire11ingn1 delar kommitt~ns principiella bedömning av behovet i många fall av förstiirkt brandskydd inom industri och
andra niirliggande områden. Föreningen anser att de ökade kraven på
företagen liksom hittills även i fortsiittningen i allt viisentligt bör kunna
tillgodoses genom frivilliga åtaganden frtm företagens sida. Föreningen
förklarar att den är villig att aktivt medverka för att ta fram en exempelsamling med bedömning av hur olika företag med särskilt riskfylld verksamhet kan organisera skyddsåtgärderna.
S1·e11ska Bra11dfi'irs1·ar.1:fi'ire11i11ge11 och S1·c11ska Fiirsiikringsholags Ri/.:.1·fi"irh1111d uttalar sig allmänt positivt om förslaget om riskanalyser.
Arhetarskydd.utyrelsen framhåller att analys av risker alltid ingår som
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ett naturligt led i arbetsmiljöarbetet eftersom en sådan analys - som
kommitten bl. a. framhåller - är viktig för de anställdas skydd mot olyckor
och ohälsa. Underlag för utformning av de räddningsresurser som företaget bör ha för att komplettera samhällets räddningstjiinst är därför enligt
styrelsen bara en del av motiven för en riskanalys. Styrelsen anser diirför
inte att åläggande att utföra riskanalys skall ske genom beslut av den
kommunala räddningsnämnden utan föreslår i stället att räddningsniimnden, om den anser att riskerna behöver analyseras närmare. samråder med
yrkesinspektionen.
S1·enska handelskammwfiirbundet har observerat utredningens bedömning att skyldigheten för ägare eller innehavare av vissa slag av anläggningar att hålla beredskap i form av utrustning och personal kan komma att
avlasta kommunerna kostnader. Förbundet förklarar att det i och för sig
inte har något att erinra mot detta men förutsätter att ålägganden för
företag att hålla beredskap endast skall få göras i den omfattning som krävs
av förhållandena på respektive anläggning och alltså inte med sikte på att
även tillgodose vissa av kommunens behov. Samma synpunkter framförs
av S1·enska arhetsgi\'(/reföreningen, S1·erige.1· lndustrifiirhund och Sl'eriges Verksl...:yddsfiirhund.
!freriges Verkskyddsjl>rhund anför att 'den förändring av verkskyddsorganisationen som nu avses bli genomförd innebiir att en integrering med
företagens fredstida skyddsorganisation underlättas. För att nå en ökad
effektivitet i de föreslagna formerna krävs enligt förbundet en ökad samverkan bl. a. mellan kommuner och företag. Denna samverkan bör enligt
förbundet så långt som möjligt grundas på frivilliga överenskommelser.
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Förebyggande åtgärder mot olyckor (12)
Samhällsplaneringen

Riksrel'isionsrcrket anför att olycksförebyggande åtgärder i form av planeringsanvisningar för byggnads- och anliiggningsvcrksamhcten, brandsyneförriittningar m. m. kan vara verksamma medel att skydda samhället.
Verket framhåller dock att sådana åtgärder indirekt medför högre produktkostnader och att det diirför är nödviindigt att noggrant avväga de ekonomiska konsekvenserna mot de förväntade positiva effekterna av åtgärderna. Enligt verkets mening bör åtgärder i form av typgodkännanden och
föreskrifter om produktutformning användas mycket restriktivt eftersom
de allvarligt kan påverka marknaden t. ex. genom att importvaror inte
längre slår till konsumenternas förfogande och fåtalsmarknader etableras.
Plamwket delar kommittens uppfattning att föreskrifter som gäller
skyddet mot hrand och olyckshändelser så långt möjligt bör inordnas i
plan- och bygglagstiftningen och att det är angeläget med en ökad samordning av utgivningen av bestämmelserna på hyggområdet. Planverket anför
att det enligt lagrådsremissen av förslaget till plan- och bygglag emellertid
inte kommer att bli någon samordning av skyddsrumsbcstämmelserna i
den nya lagen. Som ett led i strävandena till samordning bör enligt planverkets mening riiddningstjänstverkets byggnadstekniska skyddsrumsbestiim-
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melser ges ut i planverkets författningssamling i stället för i räddningstjänstverkets kommande författningssamling. Detsamma gäller bestiimmelser för åtgärder i byggnader vid förvaring av brandfarliga varor. Planverket tillstyrker vidare förslaget att regler för larmanordningar för vårdanläggningar, skolor. olika slag av samlingslokaler förs in i byggbestämmelserna. - Stockholms kommun anför med anledning av förslaget om utökning av det förebyggande brandförsvaret genom nya regler om brandsäkerhetshöjande åtgärder. att det naturligt vis är viktigt att värna om brand säkerheten i olika sammanhang. Kommunen menar att det också är väsentligt all inte skapa ytterligare byråkrati och regleringar inom ett område
som, i likhet med byggsektorn. redan är så hårt reglerat. Det kan enligt
kommunen leda till dålig efterlevnad av de regler som redan finns och
hämma företagsamhet och annan verksamhet. Byggnadsstadgan innehåller
redan idag bestämmelser angående brandsäkerheten vid ny- och ombyggnad. I den mån dessa behöver kompletteras hör det enligt kommunen ske
med försiktighet och med hänsyn vad kommunen anfört. Kommunen anser
vidare att möjligheten att sätta ut vite bör ligga kvar hos länsstyrelsen.
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Brandsyneverksamheten

Kommittens förslag ifråga om brandsyneverksamheten tillstyrks av statens hrandniimnd. pla111"erket. liinsstyrelsern11 i Stockholms liin. Västmanlands lii11 och Jiinkiipings liin. Karlskrona. Borlis och Falkiipi11g.1· kommuner. S1·enska ko1111111111ji"irb1111det. S\"enska Ko11111111nalarhetareji"irh1111det. S1·e11ska Bra11dfi'irs1·ar.1:/i'ireni11ge11, S1·e11ska Fiirsiik1;i11gshol11gs Riksfiirh1111d och S1·eriges llotefl- och Resta11ra11gJi'irh11nd. Planverket framhåller dock att det i"tr viktigt att ri"tddningsnämnden alltid samråder med
byggnadsnämnden innan räddningsnämnden meddelar nf1gon ett föreläggande att vidta en byggnadsteknisk åtgiird.
S1·e11ska hrandheji'ilets rikl:fiirbund riktar emellertid kritik mot förslaget.
Enligt vad förbundet kan först<'i skall med brandsyn förstås någon form av
registrering av de eventuella brister som finns: därefter skall räddningsnämnden, som iir ett politiskt organ. överväga om anmiirkningarna skall
resultera i förelägganden med eller utan viten. Förbundet delar kommittens uppfattning att en omfattande delegering är nödvändig för att undvika
onödig byräkrati men hävdar likväl att brandsyneförfarandet inte är en
politisk frf1ga och att den följaktligen inte bör handläggas i en politisk
församling. Förbundet anför vidare att räddningsnämnden är ansvarig för
egen operativ verksamhet. tillsynsmyndighet för samma verksamhet och
ansvarig för kommunens brandfön.:bygande åtgärder. I de fall då kommunstyrelsen, som har ansvar för kommunens ekonomi. är riiddningsnämnd.
kan det enligt förbundet uppstå svårlöstajävsfrågor. Liknande synpunkter
framför Tjii11.1·temii1111e11s ce11trnforganisation och Sl'enska komm111(fi"irh11mlets fii11.rn1·del11i11g i Östergiitl1111ds fiin. Avdelningen tilliigger bl. a. att
det inte finns några praktiska krav eller erfarenheter som talar för att
förbudsinstrumentet bör förstärkas såsom kommitten föreslår. Enligt
Svenska brandbefälets riksförbund hör brandsyneförfarandet utredas när-
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marc och i avvaktan på utredningsresultatcl bör det inte göras några
ändringar i gällande bestämmelser om förebyggande arbete.
Haninge kommun finner att den nuvarande lagstiftningen är fullt tillfredsställande när det gäller att åstadkomma förebyggande i'itgärder beträffande brandsäkerhet hos industrier och andra företag.
Kommittens förslag om räddnings verkets rätt att utfärda föreskrifter om
förebyggande åtgärder mot brand tillstyrks av statens hrandniimnd, arheturskyddsstyrelsen, liinsstyre/sen i Stockholms liin, Linköpings kommun
och !freriges Jlotell-och Rcstaurangfiirhund.
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Lös inredning

Kommittens förslag beträffande lös inredning i vissa lokaler får ett blandat
mottagande.
När det gäller föreskrifter om brandsäkerhet tillstyrks förslaget av plani·erket, kon.1·11menf\·erket, Si·enska hrandhefälets rik.1fiirb11nd och Sl'enska
Komm11nalarhetar<:forb11ndct. Rik.l"f"!'l'isionsrerkct anför att de ekonomiska konsekvenserna måste belysas innan sådana föreskrifter meddelas.
Verket menar också att föreskrifterna bör tillämpas restriktivt. Si·eriges
Ind11.1·tr(/()rh11nd och Si·enska arhetsgii·an1i'ireningen anför att antalet omkomna vid brandolyckor i offentlig miljö utgör en liten del av det totala
antalet omkomna vid brandolyckor och att orsaken härtill bl. a. torde vara
berörda branschorganisationers egna insatser när det gäller att fä fram
brandsäkrare materiel i lös inredning. Organisationerna hävdar att det inte
projekteras några nybyggen utan att brandsäkerhclen ingående diskuteras
mellan beställare, arkitekter, inredare och lokala brandmyndigheter. Mot
· den bakgrunden ifrågasätter organisationerna om det är nödvändigt att
införa ytterligare föreskrifter vars tillämpning sannolikt kommer att medföra mycket stora kostnader. Organisationerna förklarar emellertid att de
inte vill kategoriskt avvisa förslaget i den del det avser föreskrifter om
hrandtåligheten i nyanskaffad lös inredning; begreppet lös inredning måste
dock preciseras - avses därmed även t. ex. teatrarnas dekor och rekvisita'!
Organisationerna ställer sig däremot helt avvisande till förslaget att lföa
föreskrifterna tillämpas på befintlig lös egendom. Förutom att förslaget i
den delen skulle medföra oerhörda kostnader finns det enligt organisationerna i praktiken ingen möjlighet att i efterhand typgodkänna all den lösa
inredning som idag finns i offentliga miljöer.
Förslaget om omviind bevisbörda får bland dem som närmare berör
förslaget i sina yttranden oreserverat stöd endast av konsumenti·erket och
Borås kommun. Kommunen delar emellertid inte kommittens uppfattning
att brandfarligt material i inredningen kan tillåtas i lokaler som uppfyller
höga krav på brandsäkerheten i övrigt. Detta kan enligt kommunen leda till
godtyckliga bedömingar. I övrigt framförs olika erinringar mot förslaget.
Plamwket ifrågasätter starkt om omvänd bevisbörda skall tillämpas och
menar att detta ur rättssäkerhetssynpunkt bara bör komma ifråga i undantagsfall där ingripande iir nödvändigt och inga andra verksamma medel i
praktiken finns att tillgå. Verket konstaterar emellertid att så tyvärr är
fallet beträffande lös inredning i de lokaler som det här iir fråga om. För att
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bevisbörderegeln skall kunna accepteras fordas enligt Sn!ns/.:.a handels/.:.ammar.förbundet och Sktlnes handelskammare att övergflngstiderna för
införandet av bestämmelserna om brandsäkerhet görs betydligt längre än
som antyds i betänkandet och att bestämmelserna kombineras med ett
system för typgodkännande i anslutning till Svensk Byggnorm. Förbundet
anför vidare att ett nära samråd med berörda branschorganisationer bör
föregå utfärdandet av tillämpningsföreskrifter till bestämmelserna i syfte
att finna en lämplig avvägning mellan brandskydd och ekonomi. S\'erigl'S
Industr(fiirbund och S1·enska arbetsgi1·tirej("ire11ingen anför liknande synpunkter och menar vidare bl. a. att övergångstiden bör motsvara den ekonomiska livslängden på den befintliga inredningen. Även S1·enska Brandfiir.1·1·ar.1:fåreningen förespråkar en lång övergångstid och ett system för
typgodkännande.
Blekinge liins landsting pekar på att man strävar efter "normalisering av
boendet" inom !lera vårdformer där kommuner eller landsting "'svarar för
verksamheten". Landstinget nämner som exempel serviceboende för
äldre och handikappade, vårdhem och inackorderingshem för utvecklingsstörda m. tl. vårdgrupper. Flertalet av dessa vårdtagare äger själva sina
möbler och landstinget förutsätter att lagen utformas sa att den enskildes
integritet kan bibehållas och att ansvaret för huvudmannen inskränks till
att i huvudsak gälla egna inköp av utrustning. - Samlingslokalernas Samarbetskommittl;, som är en intresseorganisation för över 2 000 föreningar
som driver allmänna samlingslokalt:r eller andra föreningslokaler, däribland omkring 500 biograflokaler. anför att förslaget hårt skulle drabba
föreningarnas ekonomi. Samarbetskommitten anför vidare att brandhärdig
inredning hittills har funnits på marknaden i begränsad utsträckning varför
nytillkomna och upprustade lokaler endast undantagsvis och endast till
viss del har kunnat utrustas med sådan inredning; i iildre lokaler iir förh<11landet likartat. Samarbetskommitten menar att det är fullkomligt verklighetsfrämmande att man i alla dessa lokaler skulle kunna byta ut den lösa
inredningen inom en treårsperiod. Förslaget skulle enligt samarbetskommittcn få till följd att den övervägande delen av samlingslokalerna, biograferna och teatersalongerna fick stängas och att således stora delar av
landets lokalbestånd för förenings- och kulturliv skulle slås ut.
l.iins.1·tyre/se11 i Kalmar län ifrågasätter om det är motiverat att lägga om
bevisbördan på det sätt som förslaget innebär. Länsstyrelsen anser att
utredningen inte ger några övertygande belägg för det. Förslaget förutsätter även ett system med typgodkännanden som enligt länsstyrelsen går
rakt emot de förenklingar och den minskade byråkrati som efterstriivats i
övrigt inom lagstiftningen under de senaste åren. - Även !freri1:es Hote/1och Re.1·ta1tra11gfi'irb11nd avvisar förslaget om omvänd bevisbörda. Förbundet anför till en början att man bör avvakta effekten av effektivare brandsyn och räddningsverkets föreskrifter. Enligt förbundet har den metoden
tilHimpats i andra sammanhang med goda resultat, t. ex. i livsmedels- och
hälsovårdslagstiftningen. Förbundet anför vidan: att den föreslagna regeln
kommer att tillämpas då man skall avgöra ansvaret för inträffade bränder.
Vid brandutredningen hittar man kanske material som inte är typprovat
men enligt förbundet är därmed inte sagt att just detta har orsakat eller
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påverkat branden. Men den ansvariges möjligheter att frigöra sig från sitt
ansvar blir enligt förbundet mycket ringa. Förbundet menar att förslaget
ger uttryck för en formell syn på ansvarsfrågan. Förbundet anser att
uttrycket "den som svarar för verksamheten" är alltför oprecist och anför
härtill följande. En utåt sett sammanhållen verksamhet kan ha flera ansvariga. Så kan t. ex. den fastighet där rörelsen bedrivs ägas av en privat
person. ett bolag. en stiftelse. stat. kommun m. Il. Byggnaden kan förvaltas av en annan än ägaren. Företagaren kan vara andrahandshyresgäst.
Inventarierna kan ägas av fastighetsägaren. förstahandshyresgästen, ett
leasingbolag. leverantören av utrustningen m. fl. För att undvika osäkerhet
beträffande vem som är ansvarig måste därför avsevärd möda läggas ned
på preciseringen; särskilt som kommitten i specialmotiveringen påpekar·
att bestämmelsen skall gälla alla föreskrifter om brand säkerhet. dvs. sådana som rör byggnadsdelar och fast inredning. Ytterligare oklarhet uppstår
genom att kommitten anser att ett föreläggande kan riktas mot ägaren eller
innehavaren av den berörda egendomen eller mot båda. - Förbundet
pekar också på ett annat problem. nämligen vad den föreslagna regeln
skulle innebära för de gällande hyreskontrakten. Enligt de flesta kontrakt
svarar hyresgästen för åtgärder som kan komma att krävas av myndighet
för lokalens utnyttjande och om hyresgästen åläggs ett utökat ansvar
förändras de ekonomiska förutsättningar som förelåg då hyresavtalet träffades. Särskilt kan svårigheter uppstå i de lokaler som har kulturella
värden eftersom ingrepp i sådana lokaler - om de alls är möjliga - ofta
medför stora kostnader. I den mån nya regler om brandtålighet införs skall
de enligt förbundet tillämpas först vid nyanskaffning.
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Sotningsverksamheten

De llesta instanser tillstyrker eller lämnar utan erinran förslaget att sotningsväsendet skall regleras i särskild lag och förordning.
Ett av kommittens huvudskäl för en siirreglering är att det i den föreslagna lagen och förordningen tas in bestämmelser om energisparåtgärder.
l,anthrukama.1· Rik.1:forb1111d - som inte har något att erinra mot en särreglcring - vänder sig mot att sådana bestämmelser tas in i sotningslagstiftningen. Förbundet anför därvid följande. Förutom att en sådan lagstiftning
skapar förvirring och osäkerhet för inblandade parter kan följande invändningar anföras. För det första får det bedömas som orealistiskt att ha tätare
tidsintervall för energibesparande rengöringsinsatser än för den ordinarie
sotningsvcrksamheten. varför effekten torde bli mycket begränsad. För
det andra kommer kostnadsökningen av sådana åtgärder att medföra att
det ej blir någon vinst för fastighetsägaren. Många fastighetsägare utför för
övrigt själva erforderliga energibesparande åtgärder och tillsyn. För det
tredje kan det ifrågasättas om skorstensfejaren enligt 4 i förordning om
sotningsvcrksamheten skall åläggas att hålla en kompetens som kanske
endast sporadiskt kommer att efterfrågas. Det torde också uppstå problem
med arbetsplaneringen av verksamheten. !frerigcs Skorste11.~fejaremäs
tare.1· Rik.1Ji'irh1111d iir kritiskt mot förslaget att de obligatoriska arbetsuppgifterna för sotningsviisendet inte skall omfatta anläggningar som eldas
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uteslutande med gas. Förbundet hänvisar till statens brandnämnds skrivelse till regeringen den 27 januari 1984 vari niimnden föreslår att de obligatoriska arbetsuppgifterna skall omfatta sadana anliiggningar. Statens plan1·crk biträder föreningens uppfattning och förklarar att verket har tillstyrkt
nämndens förslag. Sl'enska Ga.1fi"irenin1;e11 har en motsatt uppfattning och
menar att kommittens förslag i denna del stf1r i samklang med föreningens
uppfattning att rensning av gaseldningsanläggningar inte erfordras eftersom avgaserna genom sin renhet inte ger beläggningar som motiverar
rensning .
.'frenska SJ.:orsten.~f(:jaremiistares Rib:fi'irhund delar kommittens uppfattning all de driftsformer som nu förekommer för sotningsviisendet bör
behållas och understryker vikten av att sotningsmonopolct bibehålls i sin
nuvarande form. S1·enska komm111zf(:irh1111det anser att det vore mera konsekvent om kommunerna själva och inte skorstensfcjaremiistarna tick
sotningsmonopolet.
Kommitten föreslår att sotningsfristerna skall bestämmas av räddningsnämnderna. Fristerna skall dock inte bli längre än två år. För närvarande
anges fristerna i den av länsstyrelsen fastställda brandordningen. S1·enska
Skorsten.~fejaremiistares Rik.1fiirh1111d tar avstånd från förslaget och föreslår att fristerna tas in i den föreslagna förordningen eller anges i en annan
särskild författning. Till stöd för sin uppfattning anför förbundet följande.
Sotningsfristerna är en svår och omstridd fråga. Detta framhölls av brandlagsrevisioncn i förarbetena till förut gällande brandlag och till brandstadgan (prop. 1962: 12 s 89-90, bilaga 4). Trots centralt utfärdade anvisningar
med minimikrav om fristernas längd vållade frågorna många motsättningar
och en lång rad besvärsärenden hos regeringen vid bestämmelsernas ibruktagande och även senare. Så sent som 1982 har regeringen måst besluta i
ett besvärsärende och det förekommer ofta förslag i kommunerna om
ändring av fristerna med vihentliga avvikelser från vad som kan godtas av
säkerhetsskiil. - Sotningsfristerna var även föremål för behandling i samband med förslaget om slopande av underställningsskyldigheten för brandordningarna för endast några år sedan. I prop. 1978/79: 53 refereras förbundets yttrande i frågan (s 171. bilaga 5) och med hänvisning till att tlera
remissinstanser anfört samma mening föreslog departementschefen (s 34.
bilaga 6) att sotningsfristerna skulle intas i brandstadgan. - Det teknisktvetenskapliga underlaget för bedömningar i frågan är i dag i stort sett det
samma som tidigare. Endast beträffande anläggningar som eldas uteslutande med tunnolja har man fått kunskaper. som pekar på att fristerna kan
förlängas om brandskyddsinsatsen från sotningsväsendet kombineras med
en eldningskontroll och en inreglering till bästa förbränningsvärden
bl. a. med avseende på sotbildningen i anläggningen. Detta och övrigt
understryker starkt svårigheterna i fristfrågan och pekar på att denna
måste lösas genom centralt utfärdade bestämmelser. Det saknas varje som
helst förutsättning för att man i räddningsnämnderna skall kunna avgöra
vilka sotningsfristcr som från tekniskt-vetenskapliga synpunkter iir de
riktiga. Genom opinionsbildningar kan nämnderna förledas att besluta om
längre frister än vad som anvisas i de allmänna råden från räddnings verket
och delta kommer i sin tur att leda till besvärsärenden av sannolikt stor
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omfattning. Om det får förutsättas att de anvisade fristerna är minimifrister
och att kommun inte frivilligt antar kortare frister. framstår också ett
beslut i räddningsnämnden om fristerna som en chimär av kommunal
självbestämmanderätt. - Kommittens förslag kommer, om det skulle genomföras. otvivelaktigt att leda till olikheter mellan kommunerna i fristhänseende. Fristerna skulle komma att bestämmas utan saklig grund och
avvikelserna kan förväntas få en snöbollseffekt. Det föreligger betydande
risker för godtycke och för eftergifter till opinionsbildningar grundade på
ovidkommande skäl. Resultatet hiirav torde också fft allvarliga konsekvenser för sysselsättningen inom facket och därmed för arbetstryggheten.
Stockholms kommun anför att tidsfristbegreppet bör förtydligas och
skrivas in i den föreslagna förordningen så att den längsta möjliga fristen
inte blir en allmän regel.
När dl!! gäller riittcn att meddela föreliigganden och förbud anser lii11sstyre/se11 i Malmiihus liin att det ej skall vara möjligt för räddningsnämnden att till skorstensfejarmiistaren delegera fnlgor om förelägganden och
förbud vid vite. Uinsstyrelsen anser vidare att frågan om utdömande av
vite bör handltiggas av allmän domstol och ej av liinsstyrelse. I sistniimnda
{1sikt instämmer /iinsstyrelsen i Kalmar liin.
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Förebyggande åtgärder mot andra olyckor än bränder
Förslaget att räddningsorganen skall påtala förhållanden. som kan leda till
andra olyckshändelser än brand finner Borås ko111m1111 utmiirkt. Enligt
kommunen ställer det emellertid stora krav på vidsynthet och kunnande
som måste beaktas i utbildningsammanhang. Även arhetarskyddstyrelscn
och S1·cnska Kommunalarhetarefiirhundet tillstyrker förslaget.
liinsstyrelsen i Jc'i11kiipi11gs län finner att det är angeläget med en central
samordning och samverkan av det förebyggande skyddsarbetet och biträder kommittens förslag i denna del. Naturrärd.l"l"crkct pekar på att verket
fr. o. m. den I juli 1984 har huvudmannaskapet för fjällsiikerheren. Verket
anser att tjällsäkerhct. som till skillnad från räddningstjänst syftar till att
förebygga olyckor. bör särskiljas från fjällräddning och avstyrker diirför att
räddnings verket ges uppgifter på fjällsäkerhetcns område. Verket har samma uppfattning ifråga om sjösäkerheten.
Niir det gäller information och utbildning pekar ko11s111ne11tl"('rket pä att
de kommunala konsument vägledarna är en värdefull resurs i det förebyggande arbetet för ökad säkerhet och att det inom milnga kommuner förekommer ett väl etablerat samarbete t. ex. med brandförsvaret i samband
med informations- och utställningskampanjer. Konsumentverket anser att
verket bör vara det naturliga centrala kontaktorganet för den kommunala
konsument verksamheten även när det gäller det förebyggande säkerhetsarbetet på konsumentsidan. - Statens hrandniimnd framhåller att information och utbildning är av avgörande betydelse för den förebyggande
verksamheten och att det därför är viktigt att denna verksamhet samordnas av räddningsvcrket och ges ökad uppmärksamhet. Nämnden delar
uppfattningen att verksamheten så långt som möjligt decentraliseras och
att verket utnyttjar frivilliga organisationer. Srenska Försiikrin~sholags
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Rik.1fiirh11nd och S1·enska Brandji'irsl'ar.~föreningcn uttalar sig positivt om
kommittens förslag i denna del.
Svenska komm111~/årh11ndet förklarar att det inte har något att erinra mot
förslaget att Svenska brandförsvarsföreningen skall få ställning som samhälleligt informations- och utbi!dningsorgan inom riiddningstjänsten.
Srenska Brandför.1·1·ar.1jl:ireningen tar upp kommittens förslag om föreningens informationsansvar. Förslaget innebär att ansvaret begränsas till
brandskyddsåtgärder. Föreningen anser att den bör få ansvaret för informationen om det förebyggande skyddet över hela räddningstjänstområdet
och att samordningen får lösas i samråd med räddningstjänstverket. Som
förebild hänvisar föreningen till informationen i trafiksäkerhetsfrågor där
NTF svarar för pläderande information och trafiksäkerhetsverket för information kring lagar och bestämmelser. Till den del brandförsvarsföreningens verksamhet finaniseras med statliga medel accepterar föreningen
ett bestämmande inflytande från vederbörande myndighet beträffande
medlens användning. Föreningen anser emellertid att det inte får råda
någon tvekan om att föreningen har beslutanderätten då den svarar för
finansieringen av brandskyddsinformationen med egna medel eller med
medel från föreningens intressenter.
Brandförsvarsföreningen berör också något brandsförsvarets information om förebyggande åtgärder mot brand. Föreningen konstaterar att
förslaget härom i 2 § tredje stycket förordningen om samhällets räddningstjänst i stort är likalydande med motsvarande föreskrift i nuvarande
lagstiftning och att denna har tolkats så att brandförsvaret har haft skyldighet att ge råd och besvara frågor vid förfrågan. Några krav på mer aktiv
information finns inte vilket enligt föreningen kan komma att åberopas som
skäl för att i ett (riingt läge lägg(} informationsaktiviteterna åt sidan till
förmån för lagbundna åtgärder. Med tanke på andan i kommittens förslag
anser föreningen att det i paragrafen bör anges att informationen skall
bedrivas aktivt.
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Åtgärder mot olyckor vid landtransport av farligt gods ( 13)
Kemikontoret anser att vad kommitten anför om omfattningen och utvecklingen av tran~porter av farligt gods på väg och järnväg speglar håde
motsägelser och felaktigheter. Som exempel nämner Kemikontoret att
kommitten fn1mhåller att det är angeläget att samla mycket detaljinformation och att kornmitten å andra sidan framhåller att !)ådan information inte
har någon avgqr(lnde betydelse för övervägandena om beredskapen mot
olyckor med kemikalier. Vidare pekar Kemikontoret på påståendet att
användningen av kemiska produkter nu är mellan tre och fyra gånger
större än för omkring tio år sedan. Detta är enligt Kt;mikontoret en grov
överskattning; snarare ligger sanningen vid en volymmässig ökning om
knappt 50 procent. Kemikontoret menar också att det är en grov överdrift
att påstå att redan den nuvarande transportvolymen oc'1 de brister i säkerheten som föreligger inger oro. Kornmittens uttalande härom grundar sig
enligt Kemikontoret på bristfälliga kunskaper. Även antalet och arten av
olyckor visar att situationen inte rimligen kan inge någon oro menar
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Kemikontoret som dock anser att en effektiv räddningstjänst måste finnas
Prop. 1985/86: 170
till hands vid det fåtal tillfällen kemiska produkter är inblandade i transportolyckor eller tillbud.
Kemikontoret vänder sig också mot de uppgifter som kommitten lämnar
om antalet olyckor med farligt gods. Uppgifterna ger enligt Kemikontoret
sannolikt en helt felaktig bild av verkligheten. Det sägs i betänkandet att 46
transportolyckor inträffat under en 12-månadersperiod med "andra kemikalier"'. I en fotnot anges att därmed avses främst ammoniak, svavelsyra
och klor. Som ett exempel på graden av den ovederhäftighet som Kemikontoret anser föreligga. nämner Kemikontoret att det under den aktuella
perioden inte inträffade någon transportolycka med klor. Enligt Kemikontoret har det sedan 1957 inte inträffat en enda transportolycka med klor där
personskada uppstått och överhuvudtaget ingen transportolycka under de
senaste tio åren trots att det årligen transporteras flera hundra tusen ton.
Verkligheten rimmar således enligt Kemik{mtoret illa med utredningens
påstående om "stor oro ol"h brister i säkerheten". Kemikontoret är positivt inställt till en utförlig och nyanserad statistik rörande olyckor vid
transport av farligt gods och anser att det föreslagna räddningstjänstverket
skulle kunna få till uppgift att sammanställa och redovisa sådan statistik.
Kemikontoret vänder sig vidare mot påståendet att transporter av farligt
gods som regel innebär stora risker. Enligt Kemikontoret syftar hela regelsystemet till att neutralisera de inneboende egenskaper som de olika ämnena har och reglerna är så avpassade att en rätt utförd transport av farligt
gods inte är farligare än andra transporter. Kemikontoret anför vidare att
kommittens förslag ~m myndigheternas handläggning av vägvalsfrägor helt
präglas av vad som skall göras efter en olyckshändelse. Kemikontoret
anser att man rimligen måste lägga tyngdpunkten på åtgärder som syftar till
att förebygga olyckor. Räddningstjänstaspekterna skall givetvis beaktas
men de bör enligt Kemikontoret ges rimliga proportioner.
Rikspolisstyre/sen och länsstyrelsen i 'lästma11/a11ds liin ser positivt på
förslaget om viigvalsstyrning.
Förslaget om länsstyrelsernas planläggning för vägvalsstyrningen i länen
finner Svenska kommw!fiirbundet omständligt, inte minst för kommunernas del. Förbundet anser att man bör åstadkomma förbättringar inom det
nuvarande systemet istället för ytterligare byråkratisering.
Trafiksiikerhetsl'erket understryker vikten av att länsstyrelserna samråder med berörda kommuner då planerna upprättas. En skyldighet att
samråda bör enligt verket framgå av författningen. Erfarenheterna av den
försöksverksamhet som verket har bedrivit beträffande vägvisning för
fordon med last av farligt gods är sådana att verket är berett att föresli't att
regeringen fastställer det vägmärke som används vid försöken.
Kommittens förslag att handläggningen av ärenden om landtransportcr
av farligt gods hos LFG-enheten vid sjöfartsverket och sjöfartsinspektio- ·
nens behandling av ärenden som gäller sjötransporter av farligt gods skall
flyttas över till räddningstjänstverket kritiseras av .1jiifartsrerke1. rikspolisstyre/sen. riksrel'isi11n.1·1·crket. Ke111ik11ntoret och S1·criges rcdan'.f('irening.
Vad först beträffar landtransporter av farligt gods hänvisar sjöfartsver177
ket till förarbetena till lagen () 982: 821) öm transport av farligt gods. Av
12
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dessa kan man enligt verket utläsa att skälen för LFG-enhctens placering
hos sjöfarts verket är att den offentliga regleringen av transporter av farligt
gods skall ge rimlig säkerhet åt människor, miljö och egendom samtidigt
som regleringen skall göra det möjligt att bedriva ett internationellt anpassat transportorienterat arbete. Verket anför vidare att säkcrhetsarbetc
brukar vara verksamhetsoricntcrat och att det därför fordras kunskaper
om de tekniskt-konstruktiva och tekniskt-operativa elementen i verksamheten samt kännedom om kunskapsnivån hos de personer som sysslar med
verksamheten och de administrativa krav som gäller för dem. Med hänsyn
till Sveriges geografiska läge fordras enligt verket också kunskaper om
internationellt samarbete. Verket anser att förslaget skulle medföra en
förändring av perspektivet i arbetet: det skulle orienteras mot skador och
skadetyper och inriktas för mycket på de direkta och indirekta skador som
kan uppstå. Säkerhetsarbetet förutsätter kunskaper om hela transportverksamheten och det har verket sedan länge i fråga om sjötransporter och
genom LFG-cnheten också när det gäller transporter.
Kemikontoret förmodar att förslaget bottnar i att kommitten ej riktigt
har förstått LFG-enhetens arbetsuppgifter.
Niir det sedan gäller sjötransporter av farligt gods finner sjöfartsverket
att det är häpnadsväckande att kommitten anser att sambandet mellan
frågorna om transporter av farligt gods på land och till sjöss samt räddningstjänstens beredskap kommer att bli starkare än sambandet mellan
frågorna om farligt gods vid sjötransporter och sjösäkerhetsfrågorna i
övrigt. De två sistnämnda frågorna är enligt verkets mening sedan länge
oupplösligt förenade och det går inte att bryta ut dessa frågor ur verkets
verksamhet. Det skulle enligt verket leda till dubbelarbete och förvirring
vid utarbetandet av säkerhctsföreskrifter och tillsynsarbetet. en förvirring
som med itll säkerhet skulle leda till en lägre säkerhetsnivii. Sjöfartsvcrkct
framhåller vidare bl. a. att ett genomförande av förslaget skulle medföra
andra konsekvenser beträffande personal iin de som redovisats i Ccsamkommittens betänkande Räddningsverket och att ändringar skulle behöva
göras i lagen ( 1965: 719) om säkerheten på fartyg, lagen ( 1980: 424) om
åtgärder mot vattenförorening från fartyg och lagen ( 1982: 821) om transport av farligt gods. Verket noterar emellertid att det inte redovisats några
sådana ändringsförslag.
Sveriges redareförening uttalar att det i begreppet säkerhet vid landtransport och sjötransport av farligt gods ligger mer än vad som berörts i
kommittens förslag som enligt föreningen endast går ut på att vidta åtgärder vid eller efter en olyckshändelse med farligt gods. I begreppet säker
transport av farligt gods ligger enligt föreningens mening främst de preventiva åtgärder som måste till för att förhindra att olyckor med farligt gods
överhuvudtaget kan inträffa. Föreningen anför vidare att transporter av
farligt gods till sjöss vanligtvis börjar och avslutas med landtransporter
som sker antingen på landsväg eller järnväg varför det är viktigt att en
avsändare och transportör av farligt gods känner till de bestämmelser som
gäller för de olika transportsätten. Enligt föreningen visar detta betydelsen
av att land- och sjötransportmyndigheterna för farligt gods är nära sammanknutna. Föreningen har tidigare förordat att frågorna om land- och
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sjötransporter av farligt gods handläggs på samma enhet. Även om så inte
blev fallet när LFG inrättades hos sjöfartsverket menar föreningen att en
sammanslagning kommer att ske när LFG-enheten har funnit sin roll.
Föreningen anser därför att organisationsformen är tillfredsställande.
Sjöfartsverket anför även personalpolitiska skäl mot förslaget: LFGcnheten har funnits vid sjöfartsverket i något mindre än två år. Delar av
personalen på sektionen för farligt gods och marin miljö förflyttades 1975
från Stockholm. Det är från personalsynpunkt inte rimligt att flytta enheterna från Norrköping. Ett beslut om flyttning skulle sannolikt leda till att
större delen av personalen på grund av andra bindningar tvingades stanna i
Norrköping. Med hänsyn till den korta tid LFG-enheten funnits till och
med hänsyn till att den andra enheten flyttats en gång är det av personalpolitiska skäl klart olämpligt att flytta enheterna. Liknande synpunkter framförs av riksrevisionsverket och Sveriges redareförening. Föreningen befarar att denna myndighetsorganisation allvarligt störs och handlingsförlamas om förslaget antas.
Statens jiirn1·iiRar anser att förslaget om vägvalsplanering för transporter av farligt gods på järnväg inte är meningsfullt och anför bl. a. följande.
Om alternativa linjer skulle finnas eller begränsningar av godsmängder
och tåghastigheter skulle påtvingas järnvägarna skulle det innebära omvägar för godset. kräva stora kostnadskrävande insatser i form av upprustningar för att linjerna skulle kunna användas. Framförande av tåg på
mindre trafikerade linjer. där graden av automatisering är lägre eller obefintlig ökar riskerna genom att högre anspråk dtt kommer att ställas på den
mänskliga faktorn. Hastighetsbegränsningar på starkt trafikerade linjer
skulle innebära minskad kapacitet på dessa. På många linjeavsnitt förekommer i dag kapacitetssvårigheter som skulle förvärras om tåg med lägre
hastighet måste läggas in. En vägvalsstyrning för järnvägstransporter med
det syfte som kommitten avsett skulle ofelbart leda till att järnvägen inte
skulle kunna användas med hänsyn till kundernas krav. Järnvägens konkurrensförmäga skulle bli starkt nedsatt och medföra en övergång till
transport av farligt gods på landsväg. diir tillgången på alternativa vägar är
viktig. Val av sådana vägar skulle inte nämnvärt försämra transporttjänstens kvalitet. Men en sådan ändrad fördelning av transporterna av farligt
gods mellan järnväg och landsväg står i bjärt kontrast till de tankeg<l.ngar
som eljest kommer fram i diskussioner om farliga godstransporter, nämligen att befria landsvägarna från dessa transporter så mycket som möjligt.
Landsvägar och gator är upplåtna för alla. Kontroll av fordonens gång
förekommer i regel endast i tätorter. Järnvägarna däremot har ett långt
utvecklat heltäckande kontrollsystem som på alla starkt trafikerade linjer
verkar automatiskt så att tåg kan stoppas oberoende av den mänskliga
faktorn.
Kommittens skiss till indelning av farligt gods i riskgrupper är enligt
Kemikontoret amatörmässig. Kemikontoret undrar varför man inte i stället
håller sig till de klassificeringar som under årtionden har arbetats fram
inom såväl nationella som internationella organ.
Förslaget om uppbyggnaden av ett informationssystem med bl. a. upp-
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gifter om trafikströmmarna och de kemiska produkternas egenskaper tillstyrks av rikspolisstyrl'lsen.
Nat11rl'ård.1Terke1 noterar att kommitten hoppas att det även i akuta
situationer skulle vara möjligt att hämta information angående farligt gods
fdn produktkontrollnämndens produktregister. Verket framhåller att produktkontrollnämnden med tanke på typen och mängden av uppgifter i
registret samt sekretessfrågor i sammanhanget inte direkt kan tillhandahålla uppgittcr av den precisa och omedelbara karaktär som räddningstjänsten
kräver. Verket pekar vidare p;1 att kcmikommissionen i sitt delbetänkande
<SOU 1984: 24) En biittre information om kemiska produkter föreslår att förutom den myndighet som i framtiden skall ansvara för produktregistret
- endast naturvf1rdsverkct. arbctarskyddsstyrclsen och giftinformationscentralcn skall ha tillgång till uppgifter i registret.
Ke111iko11torct anfiir att man vid tidigare försök att åstadkomma ett
sådant informationssystcm som kommitten föreslår stött pä i det närmaste
oöverstigliga problem av siiväl praktisk natur som vad gäller sekrctessfrägor. Enligt kemikontoret drar register av detta slag mycket stora rest:trser
hos myndigheter och företag. En siirskild svårighet med det av kommitten
föreslagna systemet är enligt Kemikontoret att det rör sig om utomordentligt m{mga uppgiftsliimnare. att uppgifterna ofta är av mycket känslig natur
ur kommersiell synpunkt och att transportmönstret är så föränderligt. När
Kemikontoret ställer detta mot öet fåtal olyckshändelser som inträffar och
den eventuella nyttan av ett ~ådant register så finner Kemikontoret att
kostnaderna inte på långa viigc-,r står i rimlig proportion till nyttan.
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Forsknings- och utvecklingsarbcte inom räddningstjänsten
(14)

Kommittens förslag att Styrelsen fi"ir .1Te11sk hrnm((orsk11i11g (Brnn{ffiJrsk J
även i forts~ittningcn skall svara för den forskning och utveckling inom
friimst brandområdet som syftar till att tillgodose fredsräddningstjänstens
behov och att räddningstjänst verket skall svara för forsknings- och utvecklingsarbctet inom civilförsvaret tillstyrks av statskontoret. sl'('ll.\'ka komllllll(/i"irh1111dl'l. S 1·e11ska Brwuf{i>rs1 ·a r.1ji'ire11i11gc11. Bra nd111iin 11e11s R iks.fi'irh1111d. S1·e11ska Fiirsiikringsho/ags Rik.~fi'irh1111d och statens räd fi'ir
hyg(!111ld.1:/(Jrsk11i11g.
Några remissinstanser konstaterar att räddningstjänstverket kommer att
fä en viktig roll som samordnare av forsknings- och utvccklingsarbete
inom fredsräddningstjänsten och civilförsvaret. Statskontoret menar att
detta måste komma till uttryck i verkets organisation.
Förslaget att räddningstjänstvcrkct i stället för styrelsen för teknisk
utveckling och statens råd för byggforskning skall svara för finansieringen
av statens bidrag till Brandforsk far inte nägot uttryckligt stöd hos någon
remissinstans. Statens hrnnd11ii11111d och S1·c11.1·ku ko1111111111alarhetal'l'fi'irh1111dct uttalar sig dock allmänt för att verket skall få en stark ställning när
det giiller samordning och inriktning av verksamheten. Förslaget får kritik
av /Jra111(fi1rsk. statens räd .fi'ir hyggnad.1Ji1rsk11i11g, styrelsen för teknisk
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11t1·eckling. riksrel'isionn·erket. Sl'ens/.:a kom111u1(/i'irh1111det. Srenska
Brandfiirs1·ar.1föreni11gen 01·'1 Brandmiin11e11.1· Rik.lför/m11C/.
Statens råd för byggnadsforskning hänvisar till att rådet har det övergripande ansvaret för byggnadsforskningen och att det därför måste kunna
påverka forsknings- och utvccklingsinsatscrna när det giiller byggnadstekniskt brandförsvar. Rådet tror inte att det blir möjligt om beslutanderätten
över den statliga finansieringen förs över till räddningstjänstvcrket. Styrelsen for teknisk utveckling hävdar att förslaget skulle innebtira all
styrelsens stöd till den tekniska forskningen inom Brandforsk skulle bortfalla. - Svenska Brandförsvarsföreningen och Brandforsk anser att man
borde överväga att ge räddningstjänstvcrket ställning som finansiiir vid
sidan av statens råd för byggnadsforskning och styrelsen för teknisk utveckling. - Statskontorct anför att om räddningstjänstvcrket tar över
statens ekonomiska ansvar i Brandforsk så får det inte innebära att andra
statliga organs synpunkter och behov tillgodoses i mindre utsträckning än
vad som för närvarande är fallet.
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Kostnader och finansiering (I 5)
Kommittens bedömningar av de ekonomiska konsekvenserna av förslagen
får kritik av många remissinstanser - särskilt från kommunalt håll. Sammanfattningsvis går kritiken ut på att kommitten inte har presenterat något
underlag som kan leda till de slutsatser som kommitten har dragit.
Ri/.:srerisionsverket anför att de av kommitten antydda vinsterna inte
kan beläggas. Verket anför vidare bl. a. Kommitten föreslår vissa åtgärder
som kan komma att förorsaka ökade kostnader för kommunerna. I vilken
mån de kan kompenseras är inte närmare utrett. Utfallet kan dock förväntas bli olika för kommunerna. Förslaget förefaller leda till ökade kostnader
för staten. Varken den föreslagna integrationen av sjöbevakningen eller
det föreslagna riiddningsvcrket iir så utredda att det går att bedöma deras
ekonomiska konsekvenser på statsbudgeten. Diiremot är det uppenbart att
de övriga föreslagna åtgärderna leder till ökade medclsbehov. Att undvika
olyckor och att begränsa deras verkningar är i och för sig angeläget. men
resursinsatserna bör i varje fall vägas mot alternativa användningar. Kommittens samlade bedömning ger härvidlag ingen ledning.
Stockholm.1· kommun konstaterar att förslaget innebär nya arbetsuppgifter för kommunerna i form av planering. organisation och information.
Även om man bortser från kostnader i början kan dessa nya uppgifter
enligt kommunen troligen inte klaras utan personaltillskott: kommittens
tidigare kartläggning av brandförsvarens sätt att lösa sina arbetsuppgifter
visade att många kommuner hade svårt att hinna med räddningstjänstplaneringen och kommunerna har även svårigheter att hinna med brandsyneverksamheten. Kommunen anför vidare att statliga myndigheters personal
och utrustning kan användas som en förstärkningsresurs vid långvariga
och svåra insatser. En sådan överbercdskap är enligt kommunen nödvändig men ger inte några besparingar i den löpande verksamheten. Samma
resonemang kan enligt kommunen föras när det gäller samutnyttjandet av
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civilförsvarsmatericlen. Kommunen är skeptisk till möjligheterna att göra
wtionaliseringsvinstcr i riiddningsregionerna. Anledningarna till kommunens tveksamhet är att förhandlingarna mellan kommunerna i regionen
iinnu inte har kommit igång. att de ansträngningar som hittills har gjorts har
givit s{1 dåligt resultat och att de styrmedel som kommitten föreslår är s[1
svaga. Kommunen framhåller att om uppgifter förs över från staten till
kommunerna så måste kommunerna fä full crsiittning härför medan motsvarande nedskärning bör göras på den statliga sidan. En liknande uppfattning framför Giitehorgs kommun.
Åsikten att förslaget inncbiir större utgifter för kommunerna än vad
kommitten riiknar med framförs också av Jfo/111ii. Haninge. Flens. Vii.\jii
och Oskarshamns komnwner. N<igra av dem menar att staten bör ta på sig
utgiftsökningarna. Siirskilt kritisk iir Malmö kommun. Kommunen finner
till en bö1jan anledning att uppmiirksamma den under senare år alltmer
framträdande tendensen att undandra samhällsuppgifter från staten och
placera dessa på kommunerna utan att dessa fttr ekonomisk kompensation
från staten. ren del fall har enligt kommunen införts statliga bidrag som har
haft en tendens att efter hand reduceras och helt falla bort. Den redan svårt
ansträngda kommunala ekonomin kan enligt kommunen rimligtvis inte
biira denna ökande belastning. Kommunen finner att förslaget - oavsett
om vissa rationaliseringsvinster kan uppmis - kommer att medföra en
besvärande ökning av de kommunala uppgifterna och anser att förslagets
genomförande mäste förutsätta att garantier lämnas för full statlig kompensation för de ökade kommunala kostnaderna.
Även S1·enska ko11111111nfiirh11nder anser att kommitten inte visat kostnadskonsckvenscrna för kommunerna. Vid en hclhetsbedömning finner
förbundet att de föreslagna åtgärderna iir rimliga och önskvärda ur allmän
samhiillssynpunkt men förutsätter att de endast genomförs sä långt som iir
möjligt med nuvarande ekonomiska resurser och de eventuella tillskott
som staten iir beredd att ge.
Liksom Stockholms kommun konstaterar S1·ensko kommt11!fiirh1111Jets
/iin.rn\'(lelning i Malmiihus län att kommunerna - pressade av det ekonomiska liige som rått under senare år - redan har gjort de flesta av de
inskränkningar och besparingar som kommitten förutsätter att kommunerna kan göra. Avdelningen ser två äterstående möjligheter till besparingar.
nämligen gemensam räddningschefsorganisation och ytterligare inskränkningar i räddningsstyrkorna. Varje kommun är enligt avdelningen angelägen att slå vakt om den kommunala självbestämmanderätten varför det
torde vara svårt för en enskild kommun att avstå från egen räddningschef.
Därtill kommer enligt avdelningen att all erfarenhet visar att det är svårt att
genomföra personalinskränkningar med hiinvisning till "storskalighet och
centralisering" och att de små kommunerna kommer att ha svårt att
acceptera ett sådant synsätt. Inskränkningar i vaktstyrkorna medför i och
för sig besparingar men avdelningen menar att det inte går att genomföra
dem så länge det saknas normer för räddningsstyrkornas storlek. effektivitet. insatstider för räddningsingripandcn etc. Om det inte går att genomföra
besparingar enligt dessa alternativ blir slutsatsen enligt avdelningen att de
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utvidgade skyldigheterna kommer att innebära klart ökade kostnader för
räddningstjänsten, vilket kommer att speciellt drabba kommunerna.
Mot bakgrund av den enligt La11dsting.1:fi"irh1111det bristande ekonomiska
analys som redovisas i betänkandet förklarar förbundet att det är tveksamt
till om de föreslagna åtgärderna kommer att öka effektiviteten i verksamheten så all det inte behövs något ekonomiskt tillskott.
S1·enska arbersgil'llre.förc11i11gc11 och Srcriges lnd11str(f'örh11nd finner att
utredningens uppfattning om begränsade merutgifter för stat och kommun
grundar sig mer på antaganden och i viss mån förhoppningar än en konsekvent genomförd beräkning. Organisationerna håller med kommitten om
att de ekonomiska besparingarna är svåra att uppskatta men anser att det
ändå är möjligt och i högsta grad motiverat att göra en bättre uppskattning
av förslagets direkta kostnadskonsekvenser. Organisationerna är vidare
starkt kritiska mot att kommitten inte har beräknat kostnaderna för de
delar av förslaget som direkt berör enskilda företag. Organisationerna
menar att det på detta stadium endast är möjligt att göra mycket grova
uppskattningar av de ekonomiska konsekvenser som förslaget för med sig
för niiringslivet. Organisationerna föreslår därför att utredningen kompletteras med en noggrann prövning av förslagets ekonomiska konsekvenser
särskilt i fråga orn de enskilda företagen.
Folksam tror inte - trots de rationaliserings- och samordningsvinster
som kommitten bedömer som möjliga - att intentionerna i betänkandet
kan genomföras utan att stat och kommuner och inte minst enskilda
(företag m. fl.J kan drabbas av påtagliga - i vissa fall kanske avsevärda kostnader.
Några remissinstanser är mindre kritiska mot kommittens ekonomiska
bedömningar. S1·e11ska Kom1111111alarhctarefiirh1111det menar att förslaget
kommer att medföra kostnadsökningar till en början men att ökningarna
bör accepteras och att kommunerna bör få kompensation. Bmndmii1111e11s
Rik.l:fi'irbuml anser att kostnadsökningarna bör ställas i relation till den
totala samhällsinsatsen som förslaget innebär och att ökningarna därför
mycket väl kan bäras av kommunerna.
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Synpunkter på författningsförslagen
Förslaget till lag om samhällets räddningstjänst

H
Statens hrandniimnd finner att det är positivt att ansvaret att ingripa inte
bara skall gälla vid omedelbar fara för olyckshändelse utan att det även
skall gälla då det föreligger fara för olyckshändelse. Brandnämnden efterlyser dock en fylligare kommentar till begreppet fara för olyckshändelse än
den som förekommer i kommittens specialmotivering. Brandnämnden anser vidare att begreppet "allvarligare störningar i viktiga samhällsfunktioner eller fara därför"' bör förtydligas ytterligare. Brandnämnden pekar
därvid på att brandförsvarets uppgifter inte omfattar ingripanden i samband med vissa polisiära aktioner. Giitehorgs kommun vill också ha ct1
förtydligande av lagtexten i denna del så att det klart framgår att bestämmelsen inte är tillämplig vid fackliga stridsaktioner.
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Svenska /.:.omm111(fi"irhundet pekar på att det i I brandlagen finns stadgat
fyra förutsättningar som samtidigt skall vara uppfyllda för att det skall vara
fråga om räddningstjänst. Förbundet anser att man bör bibehålla denna
avgränsning mellan samhällets och de enskildas ansvar.

Statens hrandniimnd anför att en av de viktigaste resurserna för ingripande
i räddningstjänst är möjligheterna att omhänderta skadade direkt på
olycksplatsen. Enligt brandnämndens mening når man inte bästa möjliga
insatseffektivitet genom att skilja ambulanstjänst och räddningstjänst åt
operativt. Brandnämnden anser därför att sjukvårdens ambulanser i första
hand bör baseras på brandstationerna.

Statens hrandniimnd pekar på att det av den föreslagna lagtxten inte
framgår att kommuner iiven svarar för förebyggande åtgärder mot brand
och att räddningstjänsten vid olyckshändelse i kärnkraftsanläggning bör
preciseras till att avse räddningstjänst vid sådan olyckshändelse i kärnkraftsanläggning som avses i 30

*·

6§
Statens hrandniimnd menar att formuleringarna "på ett effektivt sätt'' och
"inom godtagbar tid" kräver att den centrala tillsynsmyndigheten får till
uppgift att ange effektivitetskrav och målsättning.

Göra hm-rätt anser att det knappast tjänar något syfte att kortfattat ange
innehållet i de paragrafer i kommunallagen vartill hänvisas i denna paragraf. Del räcker enligt hovrätten alt endast hänvisa till angivna paragrafer.

*

11
.'frens/.:.a brandhefiilets ri/.:..1}iirund anser att kommitten utan motiv har
kastat om begreppen i jämförelse med nuvarande lagstiftning. Förbundet
anför att kårbegreppet är inarbetat inom brandväsendet och att det utgör
en administrativt och organisatoriskt sammanhållen enhet medan uttrycket
styrka i vanligt språkbruk betyder en mer tillfälligt sammansatt enhet
avsedd för en viss bestämd insats.
Sl'l'riges lnd11.1·trifi'irh1111d. S1·e11.1·/.:.a arhetsgimrefi"ire11i11ge11. S1·eriges
Ver/.:.s/.:.ydd.1ji:irh11ml och S/.:.änes ha11dels/.:.a111111are anser att det är nödvändigt att kommunerna åläggs en skyldighet att samråda med beröda företag
då personal tas ut till räddningsviirnen så att riskerna för produktionsstörningar blir så små som möjligt.
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IH
S1·enska brandbefiilets rik.1förb11nd anser att kommunen inte bör kunna
överlåta räddningschefsskapet på något annat organ. Förbundet stiiller
vidare frågan om paragrafen innebär att en gränskommun kan teckna avtal
med en kommun i ett annat land.

IH
S1·enska brandbefälets riksförbund utgår från att paragrafen avser räddningsverksamhet i den egna kommunen. Förbundet pekar på att också
statlig räddningstjänst kan förekomma. t. ex. fjällräddning eller sjöräddning med polischef respektive av sjö- och kustbevakningsmyndigheten
utsedd person som räddningsledare. Förbundet ställer vidare frågan om
det är kommunens räddningschef eller en av sjö- och kustbevakningsmyndigheten utsedd person som är räddningsledare vid fartygsbränder utanför
hamnområde i kommunen.

Statens brandnämnd saknar en förklaring till det i tredje punkten i paragrafen använda uttrycket "räddningsbefäl'' och menar att det av räddningstjänstordningen klart bör framgå vilka kompetenskrav som ställs på personalen.
Svenska hrandblfälets riksjårbund anser att räddningstjänstordningarna
bör innehålla klara och precisa uppgifter om styrkornas storlek. anställningsform och anspänningstid. Förbundet konstaterar att det i förslaget
endast anges att "första utryckningen" skall ske inom godtagbar tid.
Förbundet frågar sig vad som menas med första utryckningen: är det två
man av åtta? Förbundet anser vidare att räddningstjänstordningarna bör
innehålla en räddningstjänsttopografi så att dimensionering och insatstider
kan hli föremål för diskussion.
Länsstyrelsen i Kalmar liin menar att det i räddningstjänstordningen hör
tas in bestämmelser om det lägsta antal övningar s<Jm skall hållas med
räddningskåren för att garantera en viss nivå på räddningskårens kval ite.

18

*

Svenska branclbefiill'ts
preciseras.

rik.~fi"irbund

anser att uttrycket "ödemark" bör

25 och 27 §§
Statrns brandnämnd ställer sig frågande till betydelseskillnaden i begrepoch "till havs" <27 §). Brandnämnden anser vidare
pen "till sjöss" <25
att formuleringen i sista stycket i specialmotiveringen till 27 kan medföra
tolkningsvårighetcr. Brandnämnden anför att sjöräddningsledarens operativa lcdningsansvar intill dess att sjöräddningstjänsten är avslutad måste
omfatta även egendom och miljö.

*J
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Länsstyrelsen i Kalmar län anser att det inte behöver utses särskild räddningsledare varför bestämmelsen härom i paragrafens första stycke sista
meningen bör utgå.

I anslutning till denna bestämmelse om kommunernas medverkan vid
planering och övning i räddningstjänsten vid olyckshändelse i kärnkraftanläggning pekar S1·enska kommtll!fi>rbundet på att det finns ett avtal mellan
förbundet och statens brandnämnd enligt vilket kommunerna skall ha full
kostnadstäckning för sin medverkan. Förbundet anser att denna princip
bör tas in i lagen eller i den till lagen knutna förordningen.

3H
Folksam !inner att paragrafen. utökad till att omfatta även allvarlig olyckshändelse. synes ha samma innebörd som 18 §brandlagen. I den föreslagna
paragrafen har emellertid tillkommit orden "vid behov··. Folksam delar
uppfattningen att man endast skall kalla på hjiilp när det verkligen behövs
men framhåller att det kan bli fråga om svåra avgöranden. Folksam ställer
följande frågor. Skall den som inte vet mycket om brand och brandsläckning först misslyckas i sina försök att släcka branden. dvs. ha facit i
handen. innan räddningskåren larmas? Skall ett företag som har ålagts att
ha egen räddningsberedskap och som alltså förväntas kunna göra en egen
insats vänta och se om man klarar händelsen med de egna resurserna innan
man kallar på räddningskåren? Kommitten övervägde att införa bestämmelser om skyldighet för allmänheten att ingripa vid vissa situationer men
frångick denna tanke med motiveringen att föreslagen tjänsteplikt och viss
redan befintlig lagstiftning skulle göra en sådan komplettering onödig.
Detta resonemang innebär att man t. ex. är skyldig att försöka släcka en
brand. Folksam är emellertid inte övertygad om att kommittens bedömning härvidlag är riktig. Folksam anser att det bör klarläggas vad den
enskilda miinniskan är skyldig att göra - som privatperson och anställd.
Göra hm"f"iitt pekar på de till paragrafen knutna bestämmelserna om
straff och om skadeståndskyldighet för kostnader vid onödiga utryckningar och menar att det i vissa fall kan uppstå svårigheter för den enskilde hur
han skall handla. Underlåtenhet att agera enligt förevarande paragraf kan
tänkas medföra straffansvar samtidigt som det inte kan uteslutas att vidtagande av åtgärden kan leda till ersättningsskyldighet enligt 80 §.Hovrätten
ifrågasätter därför om inte straffansvaret borde begränsas till fall av uppsåt
eller gror oaktsamhet.
Såväl statens brandnämnd som Sl'enska hrandhefi'ilets ri/.:..1förh11nd anser
att paragrafens inledning bör ges formuleringen "Den som får kännedom
om en brand eller annan allvarlig olyckshändelse ... "
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För det fall länsstyrelsen övertar ledningen och därvid utser särskild befälhavare för räd<lningstjänsten på olycksplatsen får länsstyrelsen enligt
brandlagen föreskriva att ingrepp av visst slag ej får företas utan länsstyrelsens medgivande och att länsstyrelsen får upphäva eller ändra befälhavarens beslut i fråga om visst ingrepp. Gijta /101·riitt anser att praktiska skäl
talar för att man behåller en uttrycklig lagbestämmelse i denna del.
För att missförstånd ej skall uppstå föreslår statens brandnämnd att
orden "för åtgärder som länsstyrelsen svarar för" bör utgå i andra stycket
sista meningen.

Liinsstyrelsen i A1almöl111s liin anser att paragrafen inte klart avgränsar
vilka byggnader. lokaler eller anläggningar som den ifrågavarande skyldigheten gäller. Länsstyrelsen menar att det vore bättre att - i likhet med
brandlagen - föreskriva en generell skyldighet och begränsa skyldigheten
till nödvändig utrustning eller <len utrustning som behövs med hänsyn till
byggnadens. lokalens eller anläggningens karaktär.
Statens brand11ii11111d saknar större kontor i uppräkningen i paragrafen.
Srenska Bram(fiir.n-ar.efiire11i11ge11 anser att lantbruk bör nämnas direkt i
paragrafen.

Srenska hrandbefiilets rik1:fiJrb11nd tolkar bestämmelsen så all den innebär
att försvarsmaktens anläggningar är undantagna från den kommunalt anordnade brandsynen. Om så inte skall vara fallet bör paragrafen enligt
förbundet formuleras om.
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S1·e11ska Bra11c{/i"irs1·arsji"irc11i11gcn. Sveriges Vcrkskyddsj("irh1111d. S1·crigc.1·
Ind11str(fiJrb1111d och S1•c11ska arhetsgirnre.fi"ireningen anser all begreppet
organ har en oklar innebörd. För det fall organ iiven avser enskilda företag
ställer sig de tre sistnämnda organisationerna helt avvisande till en så
omfattande rätt att utan ers~ittning kunna utnyttja enskilda företags rii<ldningsresurser.

S1·eriges /11d11.1·tr(hirb11nd och S1·eriges arbetsgil"lln'.fi'irening anser att den
föreslagna lydelsen är alltför vag och att det i andra stycket åtminstone bör
anges i vilka fall räddningsledaren kan ta ut personer till tjänstgöring i
räddnings värn.
Skyldigheten att delta i räddningstjänst han enligt kammarriitten i
S1111d.1Tall för den enskilde medföra betydande olägenheter. Kammarrätten
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ifrågasätter därför om det inte borde tas in en mer omfattande begränsning
av lagtexten.
S1·enska hra11dh1'./'iilets rik.1:f("irhund anför att det är meningslöst att behålla tjänsteplikten. Förbundet menar att ytterst få har i sin praktiska
yrkesutövning träffat någon som nekat hjälp till livräddning eller brandsliickning.

44

Prop. 1985/86: 170

*

Uinsstyrelsen i V iistmanlands liin ifrågasätt~r om inte skyldigheten atl
delta i fredsriiddningstjänst med civilförsvarsplikt bör föranleda en ändring
i 12 civilförsvarslagen där kriterierna för civilförsvarspliktens fullgöran·
de anges exklusivt.

*

Göra hovriitt anför: I 45

*

finns bestämmelser om ingrepp i annans rätt.
Denna möjlighet är förbehållen "räddningsledare i samband med ledning
av räddningsåtgärder". Enligt 14 *gäller att när annat organ. t. ex. industribrandkår. medverkar i räddningstjänsten tillsammans med kommunens
räddningskår. är räddningschefcn - eller den som är i hans ställe - räddningsledare "om inte annat har överenskommits". Enligt förarbetena till
1974 års brandlag (prop. 1973: 185 s. 163-169). till vilka kommitten i detta
sammanhang hänvisar. innebär nämnda regel att befälet kan utövas av
t. ex. chef för industribrandkår eller annat enskilt räddningsorgan. oavsett
om detta räddningsorgan på grund av avtal enligt 13 räddningstjänstlagen
ingår i den kommunala räddningstjänstorganisationen eller ej. Det framgår
emellertid att endast om sädant avtal föreligger eller fråga är om något
samhällsorgan som är särskilt organiserat för vissa uppgifter inom räddningstjänsten. kan den som för befälet över räddningsorganet åberopa 45 *
för ingrepp i enskilds rätt. Annars är det inte fråga om '"räddningstjänst"
enligt 1974 års brandlag eller som det heter i den av kommitten föreslagna
paragrafen "ledning av riiddningsåtgärder". Ingrepp i annans rätt kan då
inte ske annat än med stöd av brottsbalkens nödriHtsbestämmelse. Detta
synes ägnat att skapa en viss oklarhet ifråga om behörigheten att göra
ingrepp i olika räddningssituationer och kan eventuellt leda till missuppfattningar hos den som anförtrotts befälet vid ett räddningsarbete. Det är
enligt hovrättens mening angeläget att denna oklarhet undanröjs.

*

50

*

Kammarrätten i Sundsrall anser att frågorna om rätt till ianspråktagande
som avses i denna paragraf och om ersättning härför måste bli föremål för
ytterligare överväganden. Kammarrätten anför därvid: I paragrafen ges
räddningsnämnden och. i fråga om statlig riiddningstjänst. den för räddningstjänsten ansvariga myndigheten rätt att besluta angående placering av
anordning på annans mark eller byggnader. Mot det föreslagna förfarandet
finns ingen invändning så länge det är fråga om mer bagatellartade anord-
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ningar som inte kan tänkas medföra olägenhet av någon betydelse för
ägaren av fastighden eller marken. Vad som anges i motiven ger emellertid
vid handen att det kan bli fråga om mera ingripande åtgärder. möjligen
t. o. m. ianspråktagande av mark. Vilka anordningar som i framtiden till
följd av den tekniska ut vecklingen kan bli aktuella är också svf1rt att nu
förutse. När det gäller att ta i anspdk mark eller att utplacera anordning
som medför intrång av någon betydelse blir det fråga om ett niirmast
cxpropriationsliknande förfarande,'som rimligen inte hör äga rum i föreslagen ordning. Ersättningsfrågorna iir så förknippade med ianspråktagandet
att vad kammarrätten anfört angående rätten att besluta om anordningar
som avses med paragrafen m:kså gäller bestämmande av ersättningar för
det intrång anordningarna medför.

Prop. 1985/86: 170

S1·eriges lnd11str(fi"irb1111d, S1·enska arbetsgi1·are,f()reningen. S1·rnska
Bra11dji'ir.1·1·an:f(>re11i11ge11 och Skänes lw11dcl.1k11111marc anser att ett skälighetsrekvisit bör införas i tredje stycket: skyldigheten skall alltså endast
avse de skäliga åtgärder som behövs för att hindra att brand kan uppkomma och spridas.
Länsstyrelsen i /Halmiihus liin anser att tredje stycket bör gälla varje
ägare eller innehavare av byggnad, lokal eller anläggning.

61

*

Folksam pekar på att det i byggnader alltid finns starkströmsanläggningar
och ibland automatiska brandlarmanläggningar eller vattensprinkleranläggningar. Enligt Folksam framgår det inte klart av lagtexten eller specialmotiveringen huruvida dessa installationer omfattas av paragrafen. Hänvisningen i specialmotiveringen till 60 innebär enligt Folksam att förevarande paragraf inte omfattar "'anliiggning vid vilken särskilt riskfylld verksamhet bedrivs".
Kammarrätten i Sundsrnll ställer sig frågande inför bestämmelsen i
61 *·Enligt 59 *tredje styckctjiimfört med 69 *kan en ägare eller innehavare av en byggnad vid vite tvingas att vidta brandförebyggande fttgärder.
Enligt 60 kan föreskrifter meddelas beträffande visst material. Vidare
anges i 63 § omfattande lagstiftning som innehåller regler med anknytning
till förebyggande åtgärder mot brand. Med hänsyn till angivna bestämmelser kan det enligt kammarrätten ifrågasättas vilken funktion bestämmelsen
i 61 §avses fylla och i vilken situation "den omvända bevisbördan" skall
tillämpas .

*

*

.'frenska Bram~f(irsl'llr.1:fi)re11inge11 anser att det i lagtexten bör anges att
brandsyneförriittarens primiira uppgift är alt påtala förhållandet för ägaren
eller innehavaren.
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Med hänvisning till innehållet i 38 och 39 *§ förslår statens hrandniimnd
att paragrafen får följande lydelse in fine: "och åtgärder till förebyggande
av brand och i vissa fall annan olyckshändelse ...

69*
.'frenska Brw11.lfiir.1·1·ar.1j("jreningen ifrågasätter om det är nödvändigt att
nämnden får befogenheterna i tredje stycket att låta vidta åtgärder på den
försumligcs bekostnad. Föreningen menar att möjligheterna att meddela
utnyttjandeförbud. att förelägga nytt vite och att förordna om omedelbar
verkställighet (85 *)ger tillräcklig tyngd åt hrandsyncförfarandet.
Srenska hrandht'.fiilets rik.~fi>rhuml ifrågasätter om inte rättssäkerheten
är i fara vid en tillämpning av det föreslagna tredje stycket.
Kammarriitten i Sundswill anser att de skäl som kommitten anför inte är
tillräckliga för alt frångå huvudregeln om att utdömande av vite av nu
ifrågavarande slag prövas av allmän domstol. Göta hmTiitt är av samma
mening. Länsstyrelsen i Ma/miilws län anser också att frågan om utdömande av vite bör prövas av allmän domstol och anför alt de föreslagna
besvärsreglerna är så utformade att såväl mt1l om föreläggande av vite som
utdömande av vite kan komma under kammarrättens prövning. Länsstyrelsen anser att detta inte är lämpligt från rättssäkerhetssynpunkt.

73 och 74 §§

S1·eriges /11d11str(fi"irh1111d, !frenska arbetsgiwll"ejöreningen och S1·criges
Verkskydd.1:förh1111d efterlyser bestämmelser om ersLittning till företagen
för kostnader för produktionsbortfall i de fall personal från enskilda företag
tas i anspråk.

78 §
Giitchorgs kommun anser att storleken av den ersättning som en kommun
kan bli skyldig att utge enligt denna paragraf måste kunna bli föremål för en
skälighetsprövning.
Giita hol'riitt anser att ordet "statsmcdel" bör bytas ut mot ordet "staten".

80 och 81 *~
Kammarriitten i S1111d.1Tall finner det tveksamt om det finns behov av
bestämmelsen i 80 §och anför: Om den införs måste det förutsättas att den
tillämpas ytterst restriktivt och med största försiktighet. Det vore olyckligt
om den skulle tilliimpas i ett sådant fall som anges som exempel i motiven,
nämligen om en onödig utryckning av fjällräddningen sker på grund av att
besked inte lämnas till t. ex. anhöriga eller andra förhållanden. Kammarrätten vill här peka på svårigheterna att bedöma vad som kan fordras i form
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av besked till anhöriga angående färdväg o. d. Det torde vidare uppstå
svårigheter att utreda vilka besked som verkligen lämnats. Det är också
tänkbart alt en anhörig till följd av en obefogad med djupt upplevd oro
initierar en räddningsaktion som visar sig onödig. Om bestiimmelsen skall
införas bör av motiven framgå att med grov vårdslöshet avses mer än en
viss slapphet i kommunikationerna med närstående. Frågan om ersättningsskyldighetens omfattning synes också oklar. Av motiven framgår inte
om den skall bestämmas med hänsyn till vårdslöshetens svårighetsgrad
eller till den ersättningsskyldiges ekonomiska förhållanden. - Som kammarrätten påpekat kan svårigheter uppstå vid tillämpning av den föreslagna bestämmelsen. Det kan ocksä komma att röra sig om avsevärda ersättningsbelopp. Med hänsyn till dessa omstiindigheter framstår det som nödvändigt att finna en annan form för åläggande av ersättningsskyldighet än
den föreslagna.
I anslutning till 80 pekar Folksam på problemet med "onödiga larm".
Folksam utgår från att vad som sägs i paragrafen och dess motivering inte
utgör hinder för en kommun att i ett avtal om anslutning av ett automatiskt
brandlarm eller av larmet från en automatisk vattensprinkleranläggning till
kommunens räddningskår ge kommunen rätt att ta betalt för vissa åtgärder
med anledning av onödiga larm.
Kammarriitten i S11mfs\"l/ll. Srerige.1· lndustr(fi'irhund och Sl'e11ska arhetsgirim:ti'ireningen anser att de av kommitten i specialmotiveringen till
81 ~ angivna begränsningarna för ersättningsskyldighet - att verksamheten bedrivits på ett vårdslöst sätt eller att föreliiggande inte iakttagits - bör
arbetas in i lagtexten. SJ anför liknande synpunkter.
Justitiekanslem vänder sig mot förslaget att det är länsstyrelsen som i
vissa fall skall kunna ålägga enskilda ersättningsskyldighet för kostnader
för räddningstjänst som de kan ha orsakat. Uinsstyrclscn skulle ges behörighet att såväl fatta beslut om ersättningsskyldighet som att bestiimma
ersättningens storlek. Justitiekanslern anser att prövningen av ersättningsfrågor av detta slag rymmer så många skadeståndsriittliga inslag att prövningen istället bör anförtros allmän domstol. Enligt justitiekanslern kan det
vara en lämplig ordning att lföa länsstyrelsen få behörighet att framställa
krav om sfidan ersättning och därest betalning ej sker frivilligt låta frågan
genom ansökan om stämning vid tingsrätt bli föremål för prövning vid
allmän domstol. Det allmännas talan kunde diirvid föras av länsstyrelsen.
Liknande synpunkter framför SJ

Prop. 1985/86: 170

s

8H
Statens brandnämnd anser att det i första punkten även bör göras undantag för sådant hamnområdc som avses i 26
Giitchorg.1· kommun anför att det nuvarande sättet att beräkna självrisken är felaktigt på så sätt att de stora kommunerna i praktiken utesluts från
ersättning. Kommunen anser vidare att orden "Göta älv" bör bytas ut mot
orden "Göta- och Nordre älvar··.

*·
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85*
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Statens brand11iimnd anser att det av bestämmelsen klart bör framgå i vilka
fall som myndigheten får förordna om omedelbar verkställighet.

Sw11ska kom1111111ji"irh11ndet anför att enligt de intentioner som ligger bakom regeringsformen bör bemyndiganden av detta slag vara preciserade till
art och innehåll. De får enligt förbundet inte vara sa vida att riksdagen
frånhänder sig lagstiftningsmakten. Förbundet pekar p;l den nya hälsoskyddslagen som exempel p[1 hur ett sådant mera preciserat bemyndigande
kan utformas.

l'örslaget till förordning om samhällets räddningstjänst

H
S1·enska hrandblfiilets rik.~fi"irbund anser att räddningschefen fortfarande
skall ges möjligheter att besluta om omedelbara åtgärder.

Statens brandnämnd anför att ansvaret all underrätta polismyndigheten
bör åvila räddningschefen eftersom det inte finns något tvång att utnyttja
alarmeringscentralen för all larma samhällets räddningstjänst.

4§

Liinsstyrel.l"<'n i K11/11111r liin anför att det har visat sig att de små kommunerna inte alltid har lyckats att fä befattningshavare som helt uppfyller
kompetenskraven. Föreskrifterna bör därför enligt länsstyrelsen inte göras
helt bindande och möjligheter till dispens bör finnas.

Statens brandnämnd anser all principen om att ersättning skall lämnas niir
kommunens kostnad överstiger 2 öre per skattekrona bör tas in i paragrafen.

Förslaget till förordning om försvarsmaktens medverkan i räddningstjänst
m.m.
Giita lw1Tiitt anför: I 5 ~ upptas bestämmelser om vem som i fråga om
hemvärnet meddelar beslut i anledning av räddningsledares begäran om
medverkan i räddningstjänst. Sådant beslut skall enligt förslaget meddelas
av försvarsområdesbefölhavare eller. om dennes beslut inte hinner inhämtas, av "hemvärnsbefäl". Att i angivet fall anförtro beslutanderätten åt
"'hemvärnsbefäl" förefaller mindre välbetänkt. Enligt Kungl. Maj:ts beslut
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den 27 maj 1970 om hemvärnsmäns medverkan vid efterspanings- och
bevakningstjänst m. m. gäller för närvarande att beslut fattas av "vederbörande hemvärnsbefäl. i första hand hemvärnschefcn"'. varmed torde förstås "hemviirnsområdeschef'. Hovrätten förordar att detta uttryckssätt
får stå kvar eller att beslutsbefogenheten får tillkomma "försvarsområdesbefälhavaren eller enligt dennes bestämmande annan befattningshavare
inom hemvärnet".

Prop. 1985/86: 170

Förslaget till lag om sotningsverksamheten
I §

Si·criges Skor.1·te11.1:fl'.iaremiistares Rik1fiirb1111d (i del följande benämnt
SSR) anför att paragrafen bör kompletteras med en bestämmelse om att
sotnings verksamheten också har till uppgift att främja ett gott miljöskydd.

8.9 och 12

**

SSR anför: 8 ~-I denna paragraf anges omfattningen av skorstensfejarmästarens eldstadsbrandsyn. Behörighetsområdet har behandlats av Utredningen för övt:rsyn av skorstensfejarmäslarens ställning (Os Kn 1976 s 58
och bilaga 6) såsom tilläggsuppdrag. Utredningen föreslog att behörighetsområdet för eldstadsbrandsyn skulle närmare beskrivas genom tillägg av
"pannrums omslutande byggnadsdelar". SSR föreslår att denna komplettering nu införs. 8. 9 och 12
"Brandteknisk kontroll"' ändras till
"'eldstadsbrandsyn ··.

**·

Fiirslagct till förordning om sotningsvcrksamheten

H
SSR anför: Kompetenskravet för att utses till skorstensfejarmästare för
sotningsdistrikt kan liksom för närvarande endast vara den utbildning till
skorstcnsfejarmästare som krävs enligt de föreskrifter regeringen meddelar enligt 3 i förslaget. Detta bör därför inskrivas direkt i förordningen. I
förordningen bör också liksom för närvarande föreskrivas att kungörelse
om ledig befattning som skorstensfejarmästare skall införas i Post och
Inrikes Tidningar. Det är inte tillfyllest med rekommendationer om handläggningsordningen. eftersom kompetenta sökande oftast är att finna utom
kommunen och inte nås utan ett föreskrivet förfaringssätt. Det är viktigt
såväl för kommunen som söker befattningshavare som för dem som har
förviirvat utbildningen för befattningen att kungörandet sker i fastställd
ordning. Beträffande kompetenskravet erfordras också överg{rngsbcstämmelser motsvarande 34 ~ 3 mom. giillande brandstadga.

*

Statens hra11d11iim11d anför: Sprängämnesinspektionen har nyligen auktoriserat vissa gasleverantörer som besiktigare av vissa förbriinningsanord-
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ningar för gas. I besiktningen ingår bl a att justera sådana apparater till
bästa förbriinningsliige.
Det torde medföra att icke auktoriserad personal.tex skorstensfejare. ej
kan vidta åtgärder med apparaterna ifråga, vilket bör framgå av paragrafen.
Sve11ska kommm~/i"irh1111det anser att det av paragrafen klart bör framgå
att de icke obligatoriska arbetsuppgifterna endast skall utföras om kommunen har beslutat att erbjuda sådan service och fastighetsägaren s<l
önskar.

Prop. 1985/86: 170

6 s'
SSR anför: Här föreslås att vid sotning skall föras protokoll med visst
innehåll. Förslaget är en nyhet och SSR tillstyrker i princip förslaget.
Hanteringen av protokollet hör emellertid göras till föremål fi.ir ytterligare
överväganden, innan en detaljerad rutin fastställes.
Ett protokoll med uppgift om att sotning av visst objekt har förevarit
innehåller inte siirskilt mycket värde. Anmärkning om brandfarlig felaktighet hör tillstiillas fastighetsägaren i samband med besöket eller snarast
därefter. men sådan anmärkning förekommer vid en relativt ringa del av
det totala antalet besök. Uppgifter rörande energihush[1llningen är av
största värde för fastighetsägaren, men kommittens förslag innebär inget
obligatorium för dylika arbetsuppgifter.
I likhet med vad som för närvarande gäller för hrandsynevi:rksamheten
iir det därför rimligt och naturligt all protokoll tillställes fastighetsägaren,
därest detsamma innehåller anmärkning om brandfarlig felaktighet eller
uppgifter om energihushållningen. Eljest saknas skäl att tillställa fastighetsiigarcn protokoll. SSR föresliir att bestämmelsen iindras i enlighet
hiirmed.
Kommitten föreslftr vidare att protokollet skall tillställas räddningsnämnden. Enligt SSR:s mening iir detta en klar överloppsgärning. Vid
tillkomsten ;tv nu gällande brandstadga med införandet av eldstadsbrandsyn genom skorstensfejarmiistaren över hela landet rekommenderades att
kopior av brandsynesprotokoll skulle tillställas brandchefen för kännedom. I de fall detta tilliimpades har det senare avböjts som en onyttighet.
Om protokollet skulle innehålla uppgifter rörande energihushållningen.
kan detta möjligen vara av intresse for den instans inom kommunen som
handlägger dylika frågor. En kommunikation i detta hänseende bör kunna
arrangeras genom ett kommunalt beslut eventuellt med stöd av 9 i
förslaget till förordning.
En föreskrift om att räddningsnämnden skall tillställas exemplar av
protokollet har enligt vår mening inte sin plats i förordningen och hör
diirför utgå. Det må ankomma på kommunen själv att bestämma härom. i
synnerhet som förfaringsslittct är förenat med icke obetydliga kostnader.
Om det från allmän synpunkt skulle anses behövligt. hör i författningen
kunna intas en regel om att sotningsväsendet under viss tid skall förvara
exemplar av protokollen.
I konsekvens med vad som anförts ovan angående lagförslaget föreslils

*
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att begreppet "brandteknisk kontroll" här och i~ 8 ändras till "eldstadsbrandsyn''.
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*

SSR anför: I förslaget har kommitten uteslutit den i 19 I mom. 2 brandstadgan för närvarande gällande regeln om skyldighet för skorstcnsfejarmästarcn att verkstiilla brandteknisk undersökning på anmodan av ägare
eller innehavare av byggnad och annan anläggning. Motiveringen är att
denna skyldighet för skorstcnsfejarmästarcn bör regleras i plan- och byggnadslagstiftningen.
Vid införandet av bestämmelsen i brandstadgan motiverades detta med
att det i brandstadgan var erforderligt med en föreskrift om skyldighet för
skorstensfejarmästaren att verkställa undersökningen i korrespondens
med att det enligt byggnadslagstiftningen åligger ägaren eller innehavaren
av byggnad och anläggning att uppvisa bevis över sådan undersökning
1SOU 1960: 34 s 191-192, bilaga 7). I princip gäller att skyldigheter för
skorstensfejarmästaren har sin plats i den för hans åligganden avsedda
författningen. De motstående uppfattningarna bör klarläggas.

SSR an.fi>r: Av förslaget till författningstext framgår inte att varje kommun
är skyldig att anta sotnings taxa, vilket för närvarande gäller Is 219). Någon
ändring härav föreslår inte kommitten. Till undvikande av missförstånd
bör kxten justeras.
Slopandet av underställningsskyldigheten för sotningstaxa 1972 medförde att besvär över beslut angående sotningstaxa skall anföras som
kommunalbesvär. Såväl fastighetsägarnas organisation som SSR erinrade
mot förslaget att slopa underställningsskyldigheten och SSR begärde att
taxebeslut alternativt skulle bli föremål för förvaltningsbesvär. Denna
begäran avvisades bl. a. med hänvisning till att centrala förhandlingar om
sotningstaxor förs mellan kommunförbundet och SSR. Incitament under
nu rådande ordning visar att det är nödvändigt att eventuella besvär över
beslut om sotningstaxa blir föremål för den allsidiga prövning som är
möjlig endast genom förvaltningsbesvär. En allsidig prövning korresponderar med de krav som ställs genom statliga författningar på den operativa
sotningsverksamhetcn. SSR föreslår därför att en regel om förvaltningsbcsvär över beslut om sotningstaxa införs. exempelvis genom komplettering av 18 § lagförslaget.
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Bilaga 3

LAGRÅDET

Prop. 1985/86: 170

Utdrag
PROTOKOLL
vid sammanträde
. 1986-04-28

Närvarande: f. d. justitierådet Hult. regeringsrädet Dahlman. justitierådet
Gad.
Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 3 april 1986 har regeringen
på hemställan av statsrådet Roinc Carlsson beslutat inhämta lagrådets
yttrande över förslag till
I. räddningstjiinstlag.
2. lag om ändring i lagen ( 1966: 413) om vapenfri tjlinst.
3. lag om ~indring i brottsbalkt:n.
4. lag om ändring i luftfartslagen ( 1957: 297).
5. lag om ändring i lagen ( 1977: 265) om statligt personskadeskydd.
Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Ingvar
Åkesson.
Förslagen föranleder följande yttrande av lagrildet:

Förslaget till räddningstjänstlag

4q
Denna paragraf i förslaget har i gällande lagstiftning motsvarighet i bl. a.
11
brandlagen ( 1974: 80). Den senare paragrafen innehfdler i tredje
stycket föreskrift om att förbud eller föreläggande. som avses i 7 kap. 5 ~
lagen ( 1980: 424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg, ej får
meddelas med stöd av 11 ~. Någon liknande begriinsamle föreskrift har
inte upptagits i den nu föreslagna lagen. Det torde få anses ligga utanför
lagrådets uppgift att bedöma, huruvida så bör ske,

*

I de i remissen föreslagna föreskrifterna om överklagande ingår inga bestämmelser om överklagande av räddningsledares beslut.
Enligt förslaget till räddningstjänstlag har riiddningsledarcn vittgående
hefogt:nheter i samband med en räddningsinsats. Befogenheterna avser
bl. a. enskildas personer och egendom. Enligt 44 andra stycket är det
sålunda riiddningsledaren som bestämmer om fullgörande av tjänsteplikt.
Vidare får räddningsledaren enligt 45 ~företa omfattande ingrepp i annans
rätt. Räddningsledarens utnyttjande av de honom anförtrodda befogenheterna i samband med en räddningsinsats får sannolikt som regel karaktären
av faktiskt handlande. Sådant handlande kan enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer inte angripas besviirsvligen. I vissa fall - t. ex. i samband med en större olyckshändelse med långvariga skadeverkningar - kan

*
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räddningsledaren emellertid finna behov av att vidta åtgärder, som måste
karaktäriseras som beslut med självständiga och direkta rättsverkningar.
Det kan t. ex. vara fråga om sädana åtgärder. som nu regleras i 5 * första
och andra styckena lagen ( 1960: 331) om skydds:ltgärder vid olyckor i
atomanläggningar m. m. och varom enligt nuvarande ordning länsstyrelsen
beslutar. Sådana åtgärder kan få giltighet under en längre tidsrymd. I den
mån åtgärderna är skriftligt dokumenterade föreligger enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer förutsättningar för överklagande. Motsvarande
situation kan undantagsvis föreligga även i fråga om ett åläggande att
fullgöra tjänsteplikt. Med hänsyn till den enskildes berättigade intresse av
rättsskydd är det enligt lagrådets mening inte möjligt att generellt föreskriva att räddningsledarens beslut inte får överklagas;jfr Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna artikel 6: I. För att inte äventyra effektiviteten i räddningsinsatscrna måste emellertid den allmänna regeln vara att ett beslut av räddningsledaren skall gälla även om det överklagas.
Med hänsyn till det anförda bör enligt lagrådets mening i räddningstjänstlagen intas bestämmelser om överklagande av ett beslut av en räddningsledare. I ordet "beslut" ligger att det skall vara fråga om ett avgörande. som uppfyller de förutsättningar för överklagande som - enligt vad som
angetts i det föregående - gäller enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer. Något uttryckligt stadgande härom torde inte vara erforderligt. Den
enskildes intresse av rättsskydd synes inte motivera besvärsrätt såvitt
gäller andra beslut än sådana som avser fullgörande av tjänsteplikt enligt
44 *eller ingrepp i annans rätt enligt 45
Lagrådet föreslår att en enhetlig
besvärsordning införs för prövning av sådana beslut med länsstyrelsen
som första besvärsinstans. Länsstyrelsens beslut bör - i likhet med vad
som föreslås i remissen såvitt gäller andra beslut av länsstyrelsen enligt
lagen - få överklagas till kammarrätten. Lagrådet föreslår därför att 60
utökas med ett nytt första stycke med följande lydelse: "Ett beslut av en
räddningsledare om fullgörande av tjänsteplikt enligt 44 ~eller om ingrepp
i annans rätt enligt 45 rår överklagas hos länsstyrelsen. Beslutet gäller
iiven om det överklagas. I övrigt får räddningsledarens beslut med stöd av
denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen inte överklagas." I övrigt bör 60
den lydelse som föreslås i remissen.
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Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.
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