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1 INLEDNING 

1.1 Syfte/mål 
I lagen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1/1-2004, är det krav på att 
kommunerna ska ha ett handlingsprogram som rör förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst. Kommunstyrelsen har givit i uppdrag till Räddningstjänsten att ha ansvar för 
att handlingsprogram upprättas. Ett framgångsrikt olycksförebyggande arbete kräver 
engagemang och samverkan i hela kommunen. Handlingsprogrammet ska innehålla mål för 
kommunen för att uppfylla de nationella målen och verksamhetsmålen som finns i lagen 
utifrån de risker som förekommer i kommunen. 

1.2 Avgränsningar 
Detta handlingsprogram behandlar de risker som finns i Perstorps kommun som kan föranleda 
en räddningsinsats. En utökning av handlingsprogrammet kommer att göras, så att det även 
omfattar de krav som ställs i lagen om extraordinära händelser och lagen om civilt försvar. 
Denna utökning ska genomföras under åren 2005-2006. Handlingsprogrammet ska antas vid 
minst varje ny mandatperiod.  

1.3 Samråd/information 
Det antagna handlingsprogrammet ska ligga på kommunens hemsida och allmänheten 
informeras även om handlingsprogrammet via lokaltidningar. 
 
Handlingsprogrammet har sänts för samråd till följande: 
- Länsstyrelsen, Skåne 
- Bromölla kommun 
- Hässleholm kommun 
- Hörby kommun 
- Höör kommun 
- Klippan kommun 
- Kristianstad kommun 
- Osby kommun 
- Östra Göinge kommun 
- Örkelljunga kommun 

Inom kommunen 
- Plan och miljönämnden 
- Tekniska kontoret 
- L.J. Sot AB 

Företag 
- Perstorp Specialty Chemicals AB 
- Celanese Emulsion Norden AB 
- ESAB AB 
- PA Resins AB 



 

2 BESKRIVNING AV PERSTORPS KOMMUN 
Perstorps kommun är Skånes minsta kommun till invånarantalet som var 6 800 vid årsskiftet 
03/04 och har en yta på 160 km2. 80 % av kommunens invånare bor i tätorten Perstorp. 

2.1 Kommunens förvaltning för räddningstjänst 
Kommunens Räddningstjänst är organiserad enligt Figur 1, där ansvaret för förebyggande 
verksamhet inom Räddningstjänstens område ligger under skyddsavdelningen och ansvaret 
för räddningstjänst ligger under räddningstjänstavdelningen. 
 
Kommunen ska arbeta fram ett system för egenkontroll för att följa upp och utvärdera 
organisationen för skydd mot olyckor. 
 
Figur 1: Räddningstjänstens organisation 

Kansli*

Skydds-
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Utbildnings-
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Räddningstjänst-
avdelning*

Teknik-
avdelning*

Räddningschef*

Kommunstryrelsen
(Tillika Räddningsnämnd)

 
* Enligt avtal gemensamt med räddningstjänsten i Hässleholm. 
2.2 Risker i kommunen 
Den kommunala riskanalysen är genomförd i samband med framtagandet av 
räddningstjänstplanen. En revidering är gjord vid framtagandet av handlingsprogrammet. En 
fördjupad riskanalys över kommunen ska tas fram till nästa version av handlingsprogrammet. 
 
Av riskanalysen framgår att de största riskerna finns vid: 
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Tabell 1: Sammanfattning av riskerna i kommunen 

Plats/företag Risk Anmärkning 
Perstorp Speciality 
Chemicals AB 

Brandfarlig vara 
Miljöpåverkande ämnen 
Giftiga ämnen 
Kondenserad gas 

Bl.a. metanol 
 
Ammoniak, gasol 

ESAB AB Kondenserad gas 
Metallpulver 

Gasol 
 

Celanese Emulasion 
Norden AB 

Brandfarlig vara  
Kondenserad gas 

Vinylacetat 
Eten, vinylklorid 

P A Resins AB Brandfarlig vara 
Miljöpåverkande ämnen 

Aceton 
Fenol 

Väg 21, 24 samt 108 Personskador  
Transport av farligt gods 
Förorening av grundvatten, vattentäkter och sjöar 

 

Järnvägen Transport av farligt gods 
Personskador 

 

 
Vid kommunens i särklass största riskobjekt, Perstorp Industripark, har riskanalyser 
genomförts vid alla fabriker. En sammanfattning av de farligaste fabrikerna, så kallade 
Seveso-anläggningar, finns i Bilaga 2.Vid byggnation av nya fabriker och processer på 
fabriksområdet ingår riskanalyser som en naturlig process i projekten. 
 
I Tabell 2 och 3 visas utryckningsstatistik för Räddningstjänsten. Räddningstjänstens 
vanligaste utryckningsorsak är automatiska brandlarm där det inte är en utbruten brand. Det 
arbetas aktivt med att minska antalet utryckningar då de är kostsamma och medför en risk 
under körningen eftersom man påkallar fri väg och kör över hastighetsbegränsningarna. De 
olyckor som Räddningstjänsten i första hand blir larmade till är bränder och trafikolyckor. 
Många av bränderna är utomhus, t.ex. gräs och skogsbränder, container och papperskorgar 
m.m. Bränderna i byggnader är oftast i industrier. Perstorps Räddningstjänst har ovanligt stort 
antal utsläpp som de åker till. Detta visar på Perstorps stora koncentration av 
kemikalieindustrier. Räddningstjänsten ska därför ha mycket bra rutiner för att klara av olika 
sorters kemikalieolyckor, men måste även kunna ta hand om de vanligaste olyckorna, brand 
och trafikolyckor. 
 

Tabell 2: Statistik över Räddningstjänstens utryckningar i Perstorps Kommun 

År Brand i 
byggnad 

Brand ej i 
byggnad 

Automatlarm, ej 
brand Trafikolycka Utsläpp av 

farligt ämne Drunkning Övrigt Totalt

1999 19 9 84 7 11 1 22 172
2000 7 10 74 7 8 0 14 127
2001 23 13 89 11 12 0 21 192
2002 18 8 92 15 7 0 18 176
2003 17 18 81 24 11 0 16 184
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Tabell 3: Fördjupad statistik för brand i byggnad från Tabell 2 

År Allmän  
byggnad Bostad Industri Annan  

byggnad Annat Totalt 

1999 2 6 11 0 0 19 
2000 0 1 5 1 0 7 
2001 4 4 15 0 0 23 
2002 0 7 10 0 1 18 
2003 1 6 7 2 1 17 
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3 MÅL FÖR KOMMUNEN 
I lagen om skydd mot olyckor anges två nationella mål och ett antal verksamhetsmål. Dessa 
mål ska ligga till grund för de mål som kommunen sätter för sitt arbete. Först sätts ett antal 
övergripande mål, dessa bryt sedan ner i mål för det förebyggande arbetet och för 
räddningstjänst. Målen för det förebyggande arbetet ska sedan varje berörd förvaltning bryta 
ner i egna verksamhetsmål. 

Nationella mål: 
- Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas 

inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt 
- Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa 

samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och 
likvärdigt skydd mot olyckor 

Verksamhetsmål: 
- Kommunen ska förebygga bränder och, utan att andras ansvar inskränks, verka för skydd 

mot andra olyckor än bränder 
- Kommunerna ska dra nytta av varandras resurser för förebyggande och operativ 

verksamhet 
- Kommunerna ska samarbeta med varandra och med andra som berörs 
- Kommunen ska underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag 
- Kommunen är ansvarig för sotning och brandskyddskontroll 

3.1 Kommunens övergripande mål 
- Antalet bränder och konsekvenserna av bränder ska minska i kommunen 
- Antalet skadade och döda i trafiken ska minskas 
- Kommunen ska på ett samordnat vis uppfylla kraven i lagen om skydd mot olyckor, lagen 

om extraordinära händelser och lagen om civilt försvar  
- Kommunen ska sträva efter att förebygga andra olyckor 
- Störningar i försörjningssystem ska inte allvarligt påverka kommunens vitala 

verksamheter 
- Kommunen ska verka för att vara en trygg och säker kommun 
- Kommunen ska stärka enskildas förmåga att uppfylla kraven i LSO 
- Kommunen ska verka för en säker kemindustri 

3.1.1 Förebyggande 
- Kommunen ska arbeta systematiskt med sitt säkerhetsarbete 
- Skolungdom ska ha grundläggande förmåga att hantera olyckor 
- Kommunens anställda ska ha adekvat förmåga att hantera olyckor 
- Kommunens anläggningar ska ha hög säkerhet 
- Risker i kommunen ska uppmärksammas och hanteras 
- Kommunen ska samverka med andra kommunala och statliga instanser beträffande 

informationsutbyte samt kraftsamla och samordna verksamheter 
- Kommunen ska utföra tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om 

brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
- Kommunen ska följa upp bränder och andra olyckor i kommunen med syfte att hindra 

eller begränsa att liknande händelser upprepas 
- Kommunens förvaltningar och bolag ska samarbeta och samordna sitt förebyggande 

arbete enligt LSO 
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- Kommunen ska verka för att det finns minst en fungerande brandvarnare i varje bostad 
- Kommunens invånare ska vara informerade om brandrisker 
- Kommunens invånare ska erbjudas utbildning i brandkunskap 
- Kommunen ska aktivt hjälpa kemiföretagen för att få en hög säkerhet 

3.1.2 Räddningstjänst 
- Alla kommunens invånare ska kunna nås av livräddande styrka inom 20 min 
- Minst 80 % av kommunens invånare ska kunna nås av rökdykarinsats inom 10 min 
- Räddningstjänsten ska satsa på att utveckla sin kompetens och förmåga att hantera 

olyckor med farliga ämnen 
- Räddningstjänsten ska vara tränad, övad och utrustad för att hantera de olyckor som 

enligt LSO är kommunens ansvar och som den enskilda inte har förmåga att hantera själv 
- Räddningstjänsten ska vara tränad, övad och utrustad för att i samarbete med övriga 

organisationer uppfylla den gyllene timmen vid en trafikolycka (d.v.s. att patienten får 
adekvat vård på sjukhus inom en timme från det att larmet har gått) 

- Räddningstjänsten ska ha förmåga att leda och samordna räddningsinsatser 
- Räddningstjänsten ska ha förmåga att organisera och leda en omfattande och/eller 

långvarig räddningsinsats 



 

4 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 

4.1 Allmänt 
Varje förvaltning och kommunalt bolag är ansvarig för de delar av LSO som berör dem och 
att personalen har nödvändig kompetens och utbildning. En projektgrupp ska inrättas med 
representanter från de förvaltningar och kommunala bolag som berörs av LSO. Denna grupp 
är till för att stödja förvaltningarna och bolagen i sitt arbete att uppfylla de mål som finns i 
detta handlingsprogram. Perstorp Räddningstjänst är sammankallande för denna grupp. 
 
I Figur 1 nedan visas hur det är tänkt att arbetet ska bedrivas enligt LSO. Det sker ett 
samordnat arbete som sträcker sig genom förvaltningarna och bolagen och inte bara hos 
Räddningstjänsten. 

Figur 1:Översiktlig bild om hur säkerhetsarbetet berör alla förvaltningarna precis 
som många andra områden 
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4.2 Tillsyn 
Kommunen genomför tillsyn enligt modell för systematiskt brandskyddsarbete, SBA. 
Kommunens Räddningstjänst är ansvarig för tillsyn och hantering av skriftliga redogörelser 
för brandskyddet. Register över tillsyneobjekt och planering för årets tillsyner ska föras och 

 7



 

 8

hållas av kommunens Räddningstjänst. Frister för inlämnande av skriftliga redogörelser finns 
i Bilaga 3. Kommunens tekniska kontor är ansvarig för tillsyn över säkerhetsanordningar vid 
utomhusbad. 
 
Den personal som för kommunens räkning genomför tillsyn över brandskyddet enligt LSO 
ska ha lägst utbildningsnivå tillsyn A eller förebyggande 1. För särskilda objekt ska 
kompetensnivå motsvarande tillsyn B eller förebyggande 2 eller BI-utbildning finnas. 
 
Samverkan och erfarenhetsutbyte ska eftersträvas inom regionen och inom Skåne län. 

4.3 Sotning (Rengöring) och brandskyddskontroll 
Kommunen tillämpar i stort frister för rengöring enligt överenskommelse i Skåne län, d.v.s. 
SRV:s allmänna råd 2004:5, temperaturklass +5ºC.  
 
Kommunen medger egenrengöring/-sotning efter skriftlig ansökan från enskild 
fastighetsägare om detta kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Ansökan 
behandlas av räddningsnämnden vilken delegerat ärendet till Räddningstjänsten i samråd med 
sotarmästaren i kommunen.  
 
Perstorps Kommun har ett sotningsbolag, L.J. Sot AB , som ansvarar för utförandet av 
rengöring och brandskyddskontroll för kommunens räkning. L.J. Sot AB.  Sotningsregister 
ska hållas av L.J. Sot AB. Brandskyddskontrollen utförs av särskilt utbildat personal, lägst 
skorstensfejartekniker eller motsvarande. 
 
I Bilaga 4 redovisas frister för sotning och brandskyddskontroll. 

4.4 Brandfarlig vara 
Tillståndsärenden för hantering av brandfarlig vara enligt LBE hanteras av kommunens plan 
och miljönämnd, vilken delegerat handläggandena till tjänstemän på kommunens 
Räddningstjänst. 
 
Tillsyn över hanteringen av brandfarlig vara enligt LBE utförs av kommunens 
Räddningstjänst. Via avtal sköter Hässleholms Räddningstjänst detta. Personal som för 
kommunens räkning utför tillsyn ska ha lägst utbildning tillsyn A eller förebyggande 2. 

4.5 Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen 
Sevesolagstiftningen, d.v.s. Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381) samt förordningen (SFS 1999:382) reglerar 
tillsynen. Enligt lagen ska allmänheten som löper risk att påverkas av en allvarlig 
kemikalieolycka informeras om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska 
förfara vid en olycka. I lagen finns två kravnivåer, en lägre och en högre. I Perstorps Kommun 
finns verksamheter enligt både den lägre och högre kravnivån. För den högre kravnivån finns 
bland annat krav på att ge in en säkerhetsrapport till länsstyrelsen. Säkerhetsrapporten är 
omfattande dokument, som bygger på riskanalyser och tekniska säkerhetsgranskningar för 
verksamheten. För den lägre kravnivån skall verksamheten anläggningar upprätta ett 
handlingsprogram som utgör underlag för den fortsatta tillsynen. Lagstiftningen ställer även 
krav på kommunen där bland annat en plan för räddningsinsatser ska upprättas, denna finns i 
Bilaga 2. Planens syfte är att beskriva hur räddningstjänsten är planlagd och hur dess resurser 
skall samordnas. 
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Länsstyrelsen är samordnande myndighet för den operativa tillsynen och sammankallar 
berörda myndigheter. Personal från Räddningstjänsten som utför tillsyn enligt denna lag ska 
ha kompetensnivå motsvarande tillsyn B eller förebyggande 2 eller BI-utbildning. 

4.6 Plan- och byggärenden 
Räddningstjänsten är remissinstans för planärenden i kommunen.  

4.7 Farliga verksamheter 
Arbete pågår att bestämma vilka verksamheter i kommunen som kommer att klassas som 
farliga verksamheter. Extra resurser kommer att läggas på dessa anläggningar för att främja 
företagens säkerhetsarbete. 

4.8 Eldning utomhus 
Under perioden 1 april till sista september, undantaget valborgsmässoeldning, är det förbjudet 
att elda inom detaljplanerat område enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön i Perstorps kommun. Det krävs plan- och miljönämndens tillstånd för all annan 
eldning av avfall än trädgårdsavfall oavsett tidpunkt på året.  
 
Vid hög brandrisk har Räddningstjänsten rätt att utfärda eldningsförbud. Detta kungörs på 
kommunens anslagstavla på kommunhuset.  
 
All eldning sker på egen risk, vilket bör anmälas till Räddningstjänsten och inte ske efter 
mörkrets inbrott. 

4.9 Utbildning/rådgivning/information 
Kommunens Räddningstjänst erbjuder utbildning inom brandskydd, enklare 
sjukvårdsutbildningar, hjärt- och lungräddning och liknande för de som verkar och bor i 
kommunen. Utbildning inom omhändertagande av farliga ämnen ges till många 
Räddningstjänster i södra Sverige. Utbildarna har grundläggande pedagogisk utbildning. 
 
Räddningstjänsten ger information och rådgivning inom sitt verksamhetsområde, bl.a. vid 
utbildningar och studiebesök på brandstationen samt via kommunens hemsida. 

4.10 Varning och information vid olyckor 
Vid en olycka är det ibland nödvändigt att snabbt varna allmänheten. Informationsbehovet är 
också stort vid olyckor som berör många. Det finns flera sätt att få ut både varningar och 
information.  

4.10.1 Viktigt meddelande 
När en fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet ”Viktigt 
meddelande”. Signalen används när människor snabbt måste varnas, t.ex. vid utsläpp av giftig 
gas. Signalen består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders mellanrum. Signalen 
avges under minst 2 minuter.  
 
Signalen ”viktigt meddelande” betyder: 
- gå inomhus 
- lyssna på radio 
- stäng dörrar, fönster och ventilation 
 
Signalen ”Faran över” är en lång signal som pågår i 30-40 sekunder. 
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Signalen ”Viktigt meddelande” och ”Faran över” kan ges i Perstorps centrum och närliggande 
industriområden. För övriga tätorter, mindre byar och gårdssamlingar kan yttre högtalare på 
polisbilar eller räddningsfordon utnyttjas. Anläggningarna provas första helgfria måndagen i 
mars, juni, september och december. 
 
Signalen ”Viktigt meddelande” utlöses från SOS Alarm, samt från räddningscentralerna i 
Perstorp, Hässleholm och Kristianstad. Dessutom kan vakten på Perstorps Industripark utlösa 
signalen ”Viktigt meddelande”. Kommunens Räddningstjänst är ansvarig för underhåll och 
skötsel av utomhusanordningar. 
 
Kommuninvånarna informeras kontinuerligt om varningssystem i samband med utbildning, 
studiebesök samt olika arrangemang. Lokalradion ger också information om varningssystemet 
i samband med signalens provande. Mer information finns i Eniro:s Gula Sidorna. 

4.10.2 Radio och TV 
Vid akuta situationer kan räddningsledaren använda 2 nivåer för att informera allmänheten via 
radio och vid behov TV. 
 
- Varningsmeddelande innehåller akut information och ska sändas vid omedelbar fara för 

liv, då skador uppstått på liv och egendom eller då risken för omedelbara skador är 
överhängande. Detta meddelande ska sändas i samband med Viktigt Meddelande och 
måste sändas av Sveriges Radio, de kommersiella radiokanalerna och SVT 1, SVT 2 och 
TV4. 

 
- Informationsmeddelande sänds för att förebygga och begränsa skador på människor, 

egendom och miljö. Sveriges Radio och SVT 1 och SVT 2 måste sända detta meddelande 
snarast, när det passar i tablån.  

 
Många av de kommersiella radiokanalerna sänder frivilligt meddelandena. 
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5 RÄDDNINGSTJÄNST 

5.1 Resurser 
Följande räddningsstyrkor skall ständigt kunna rycka ut inom den tid som anges i Tabell 4 och 
i Bilaga 5 redovisas placeringen av de olika styrkorna. 
 
Tabell 4: Styrkor i Perstorps kommun 

Styrka från Styrka minst Längsta anspänningstid 
Perstorp 1 BfD + 5 BmD 5 min 
Hässleholm 1 CIB*  

1 BM* 
90 sek/20 min** 

90 sek 
*   Enligt avtal gemensamt med räddningstjänsten i Hässleholm. 
** Ska vara anträffbar på 90 sek, vara på Hässleholms brandstation på 20 min. 
 
På Perstorps station finns utrusning för att kunna utföra arbetsuppgifterna enligt Tabell 5. 
Dessutom finns:  
- Lastväxlare som kan transportera skumflak, tankcontainer, vattentankar samt 

kemcontainer 
 Skumflak med 6m3 alkoholbeständig skumvätska för släckning av brand i 

brandfarlig vara. Skumflaket ingår som en resurs att klara skumgivning efter 20 
minuter i vissa fasta skumsprinkleranläggningar inom Perstorp Industripark.  

 Kemcontainer utrustad med framförallt utrustning för tätning, läktring, pumpning, 
håltagning etc. Naturligtvis finns även personlig skyddsutrustning för utförande 
enligt ovan. 

 Statlig regional materialdepå innehållande kemcontainer för insats mot olyckor 
med farliga ämnen samt tankcontainer på 20m3 för uppsamling av farliga ämnen. 

 
Kommunen ska primärt satsa på att ha bra kompetens och utrustning för olyckor med farliga 
ämnen samt trafikolyckor och brandsläckning. Eftersom den kemiska industrin i Perstorp 
hanterar stora mängder kemikalier skall kommunens räddningstjänst satsa stor del av sin 
övningstid att hantera och släcka bränder i kemikalier. Lastväxlarsystemet ska utvecklas 
ytterligare då systemet är mycket kostnadseffektivt. 

5.1.1 Ledningsnivåer 

Nivå 1- ledning av enskild enhet 
Enskild enhet (grupp) leds av BfD, BfH eller BM och bör utnyttjas som en hel grupp.  

Nivå 2 - samordning mellan enskilda enheter 
Vid insatser som kräver 2-5 enheter (grupper) skall insatsen organiseras med två 
ledningsnivåer, ledning av enskild enhet och samordning mellan enskilda enheter (grupper). 
BM är räddningsledare när två nivåer är organiserade. 

Nivå 3 - operativ ledning  
Vid större insatser som kräver flera sektorer/geografiska eller funktionsrelaterade kan BM i 
nivå 2 vara skadeplatschef och är i så fall underställd CIB som verkar i ledningsnivå 3. 
Ledningsnivå 3 skall förutom ovanstående användas vid komplicerade händelser, händelser 
där ett stort mediatryck föreligger och händelser som kräver omfattande samverkan. 
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Nivå 4 – strategisk / normativ ledning 
Vid långvariga insatser, flera samtidiga insatser och vid komplicerade insatser kan nivå 4 
krävas för den strategiska och normativa ledningen d.v.s. ansvar för beredskap, det operativa 
ledningsstödet och ledningsstödet på strategisk/normativ nivå, resurstilldelning och 
samverkan med övriga myndigheter och organisationer i övergripande frågor. Denna nivå 
uppnås genom egna befäl som inte är i beredskap eller genom samarbete i regionen och Skåne 
län. Ledningsfordon finns enligt avtal i Skåne län. 

5.1.2 Vattenreservoarer och brandposter 
Inom kommunens tätort Perstorp finns erforderligt antal brandposter anslutna till kommunens 
vattennät. Dessutom finns det brandposter i följande område: Källstorp- Harholma, 
Harholma- Oderljunga, Häljalt. Dessutom finns ett antal öppna vattentag med möjlighet till 
vattenförsörjning från motorsprutor. Räddningstjänsten disponerar tankbil för brandsläckning 
på landsbygden och i orter utan brandpostnät. 
 
Tekniska kontoret ansvarar för detaljuppgifter om brandposter samt för att uppgifterna hålls 
aktuella. Dessutom svarar tekniska kontoret för underhållet av brandpostnätet. Inom Perstorp 
AB:s fabriksområde ansvarar företaget för brandpostsnätet. Aktuella kartor över 
brandpostnätet ska finnas på Räddningstjänsten. Brandposternas placering och eventuella 
ändringar bestäms i samråd med Räddningstjänsten.  

5.2 Kompetens 
Brandman deltid (BmD) Grundläggande introduktionsutbildning. Utbildning 

brandman deltid eller utbildning i räddningsinsats.  
 
Brandman heltid (BmH) Grundläggande introduktionsutbildning. Utbildning 

brandman heltid eller Skydd mot olyckor. 
 
Brandförman deltid (BfD) Utbildning brandförman deltid eller räddning A. 
 
Brandförman heltid (BfH) Utbildning brandförman heltid eller räddning A. 
 
Brandmästare (BM) Utbildning brandmästare eller räddning B. 
 
Brandingenjör (BI) Brandingenjörsutbildning enligt 

högskoleförordningen (SFS 1993:100) och 
Räddningsverkets påbyggnadsutbildning RUB eller 
motsvarande tidigare utbildning. 

 
Chef i beredskap (CIB) Brandingenjör eller Brandmästare med lång 

erfarenhet På sikt eftersträvas räddning C. 
 
Räddningschef (Rch) Brandingenjörsutbildning enligt 

högskoleförordningen (SFS 1993:100) och 
Räddningsverkets påbyggnadsutbildning RUB eller 
motsvarande tidigare utbildning. 
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5.3 Förmåga 
Räddningsstyrkorna skall ha personal och utrustning samt vara övade för att kunna utföra 
följande uppgifter enligt Tabell 5. Uthållighet vid längre insatser uppnås genom samarbete 
med övriga kommuner inom regionen samt övriga kommuner i Skåne län. 
 
Tabell 5: De  uppgifter styrkan i kommunen ska kunna lösa 

Uppgift Perstorp 
Ledning och samordning av större 
räddningsinsats 

 
X 

Samtidig utvändig släckning och livräddning 
med rökdykare 

 
X 

Invändig släckinsats i mindre och medelstor 
industri 

 
X 

Utvändig släckning X 
Kemdykarinsats i mindre omfattning X 
Indikering av explosiva, giftiga och 
radioaktiva ämnen  

 
X 

Upprätta saneringsplats i samband med 
kemdykarinsats i kommunen 

 
X 

Losstagning av fastklämda vid olyckor X 
Skogsbrandsläckning X 
Livräddning i vatten, dock ej vattendykning X 
Oljebekämpning i mindre omfattning både på 
land och i vatten 

 
X 

Terrängtransport av skadade personer X 
Omhändertagande av skadade i väntan på 
ambulans 

 
X 

5.4 Insatstider 
Kommunens mål för godtagbar insatstid till olika bebyggelsetyper framgår i Tabell 6 nedan. 
 
Tabell 6: Uppdelning av bebyggelse 

Grupp Insats inom Exempel på bebyggelsekaraktär 
 
 
1 

 
 
10 minuter 

Koncentrerad centrum- eller sluten kvartersbebyggelse. Större 
vårdanläggning, hotell, industriområde eller industri med farlig 
verksamhet. Bostadsbebyggelse 4 våningar eller högre. 
Samlingslokal för fler än 300 personer. 

 
2 

 
20 minuter 

Bostadsområde och flerfamiljshus i 3 våningar och lägre. Villa, 
radhus, kedjehus, fritids- och gruppbebyggelse, större byar och 
enstaka industrier.  

 
Grupp 1-bebyggelse finns i Perstorps tätort. Med en generell beräknad angreppstid av 1 minut 
klaras insatstiden på 10 -respektive 20 minuter inom hela kommunen med undantag av ett 
mindre område, se karta över insatstider i Bilaga 5. Med samverkan med Örkelljunga klaras 
även detta område inom 20 minuter. 
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5.5 Samverkan 
Inom Skåne gäller gränslös räddningstjänst, d.v.s. att närmaste kår larmas oberoende av 
kommungränser. Inom Skåne Nordosts räddningsregion sker ytterligare samverkan med 
gemensamma resurser. Hässleholms och Perstorps kommuner har djupgående samverkan 
inom räddningstjänst området sedan flera år. Enligt ett civilrättsligt avtal har de båda 
kommunerna gemensam administration samt samverkan inom både operativ räddningstjänst 
och förebyggande brandskydd. 
 
Aktuella avtal finns i Bilaga 6. 

5.6 Övningsverksamhet 
Räddningstjänsten ska årligen upprätta övningsprogram för Räddningstjänstens personal. 

Programmet skall ange 
- Vilken personal som skall deltaga i respektive övning 
- Övningarnas omfattning i tid 
- Övningarnas innehåll 
Övningarna skall genomföras i minst den omfattning som framgår av Tabell 7 nedan. 
Övningsinnehållet ska anpassas till arbetsuppgifterna för respektive personalkategori och 
styrka. 
 
Tabell 7: Övningsomfattning för olika personalkategorier 

Personalkategori Övningstimmar 
per år 

Antal övningar 
per år 

BM + BfH 
BfD + BmD 

60 
60 

24 
24 

5.7 Alarmering 
Genom avtal ansvarar SOS Alarm AB för alarmering. Ordinarie alarmering sker med särskild 
utalarmeringsutrustning via det publika telenätet. Som reservalarmeringsväg används radio 
direkt till brandstationen och fordon. Direkt alarmering av räddningsstyrkan kan också ske 
från alarmeringsanordning utanför brandstationen. Räddningstjänsten är ansvarig för 
underhåll och skötsel av utalarmeringsutrustningen. 
 
För att säkerställa kommuninvånarnas möjlighet att larma Räddningstjänsten under 
omfattande teleavbrott ställs fordon ut på centrala platser efter information via lokalradion. 

5.8 Beslut under och efter räddningsinsats 
Beslut om ingrepp i annans rätt, inkallande med tjänsteplikt och avslutande av 
räddningsinsatsen ska dokumenteras av räddningsledaren i insatsrapporten. 
 
Olycksundersökningar görs i de flesta fall av räddningsledaren. Resultaten förs in i 
insatsrapporten. De olyckor som är extra intressanta ska utredas mer omfattande och 
statistikbearbetning och återkoppling ska utföras. Detta kommer sannolikt att göras med 
gemensamma resurser i Skåne Nordosts räddningsregion. Det finns ett antal andra 
myndigheter som i vissa fall utreder samma olycka, olycksundersökningen anpassas i så fall. 
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5.9 Räddningstjänst vid höjd beredskap 
Räddningstjänsten ska vid höjd beredskap ha en omedelbar förmåga att samtidigt kunna 
genomföra räddningsinsatser vid 1 skadeplats som ger 1 typskada i kommunen. 
 
Samverkan sker inom Skåne Nordosts räddningsregion och Skåne län. 
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BILAGA 1 Förkortningar och definitioner 
 
Rch Räddningschef 
  
BI Brandingenjör  
 
BM Brandmästare 
 
CIB Chef i beredskap, brandmästare eller brandingenjör 
 
BfH Brandförman, heltid 
 
BmH Brandman, heltid 
 
BfD Brandförman, deltid 
 
BmD Brandman, deltid 
 
Rv Personal i räddningsvärn 
  
LSO Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 
 
FSO Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 
 
LBE Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:868) 
 
FBE Förordningen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 

1988:1145) 
 
SBA Systematiskt brandskyddsarbete 
 
BRB Byggnads- och reparationsberedskapen 
 
Räddningsinsats De åtgärder som vidtas vid räddningstjänst för att vid olyckor och 

överhängande fara för olyckor hindra eller begränsa skador på 
människor eller egendom eller miljö 

 
Räddningsledare Befäl som leder en räddningsinsats 
 
Räddningstjänst Kan både betyda förvaltningen och de räddningsinsatser som enligt 

LSO kommunen eller staten är ansvariga för vid en olycka eller 
överhängande fara för olycka. Förvaltningen betecknas med stor 
bokstav. 

 
Anspänningstid Tiden från alarmering av personal till dess räddningsstyrkans första 

fordon påbörjar framkörning 
 
Körtid Tiden det tar att med räddningsfordon förflytta sig från 

räddningsstationen till skadeplats 
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Angreppstid Tiden från insatsstyrkans ankomst till skadeplats till dess att en 
inledande effekt av räddningsinsatsen kan påräknas 

 
Insatstid Summan av anspänningstid, körtid och angreppstid 
 
Skadeplats Den plats där en olycka/skada inträffar 
 
Typskada Planeringsinstrument för att definiera skadeutfall i samband med 

luftanfall ”Den lägsta byggnad, med skyddsrum under, som träffas 
av en 250 kilos minbomb. Skyddsrummet täcks av rasmassor 
varvid utgångarna blockeras. Människorna i skyddsrummet 
överlever. Brand utbryter i rasmassorna” 

 
Skåne Nordost  Samarbetsorgan inom Bromöllas, Hässleholms, Hörbys, 
Sammanbetskommitté Kristianstads, Osbys, Perstorps och Östra Göinges kommuner 
 
 
Skåne Nordost Samarbetsorgan för Räddningstjänsterna i Bromölla, Hässleholm,  
Räddningsregion Höör, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinges 

kommuner 
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BILAGA 2 Perstorp kommuns plan för räddningsinsatser i 
Perstorp industripark 

2.1 Bakgrund och syfte med planen 
Flera företag inom Perstorp industripark faller inom den högre kravnivån i lagen (SFS 
1999:381) och förordningen (SFS 1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Denna lagstiftning ställer ett antal krav på företagen, 
men även på kommunen. Kommunen, genom räddningstjänsten, ansvarar för att en 
kommunal plan för räddningsinsats upprättas. 
 
Planens syfte är att beskriva hur räddningstjänsten är planlagd och hur dess resurser skall 
samordnas. Planens skall också visa på vilket sätt allmänheten ska ges kunskap om vilka 
åtgärder de skall vidta och hur de skall varnas och informeras i händelse av en allvarlig 
kemikalieolycka vid anläggningarna. 

2.2 Räddningstjänstens organisation 
Perstorp kommuns räddningstjänst består av en deltidsavdelning med heltidsanställda befäl. 
För övriga funktioner såsom ledning (räddningschef ),administration, förebyggande samt 
brandmästarkompetens finns ett civilrättsligt avtal om samverkan med Hässleholms kommuns 
räddningstjänst. Brandbefäl med brandingenjörskompetens inom förebyggande brandskydd 
regleras enligt avtalet med Hässleholm. 
 
Operativt samverkar Perstorp räddningstjänst naturligtvis med Hässleholms räddningstjänst 
samt inom regionen (Skåne nordost) med Bromölla, Kristianstad, Osby samt Östra Göinge. 
Detta medför att stora resurser kan larmas i anslutning till en större olycka. För att ytterligare 
snabba på en styrkeuppbyggnad finns på sos alarm kommunens HT-planer (Händelse typ-
planer) där operatören larmar resurser enligt uppgjorda planer. 
 
Vid en kemikalieolycka med följande händelse brand/explosion/utsläpp etc. larmas med 
automatik två stationer och regional kemresurs via Malmö Brandkår. Dessutom larmas sk. 
kembefäl inom taktik och teknik. Kembefälen som är brandbefäl i någon av Skåne 
kommunernas räddningstjänster är specialutbildade inom kemräddningstjänst. Perstorps 
räddningstjänst ingår som en resurs för hela Skåne beträffande kemikalieolyckor. Detta 
innebär att Perstorps räddningstjänst har fått stor erfarenhet inom ovan nämnda område vilket 
medför stora fördelar om en olycka inträffar i Perstorp. Genom åren har Perstorps 
räddningstjänst byggt upp stora materiella resurser för att hantera en händelse typ 
kemikalieolycka på kemindustrierna i Perstorp. Dessutom har Statens räddningsverk placerat 
en av sina sju regionala resursbaser i Sverige mot kemikalieolyckor i Perstorp. 
 
Beträffande räddningsinsatser, på Perstorp Industripark där kommunens Seveso anläggningar 
i den höga riskklassen är lokaliserade, finns insatsplaner med färdvägar, brytpunkter, 
fordonsuppställningar, släckmetoder m.m. . När kommunen byggde sin nya brandstation 
lokaliserades denna till ett område i direkt anslutning till industriområdet vilket innebär 
många fördelar med närheten som den kanske viktigaste. På brandstationen finns också 
väderindikeringsutrustning med riktning och verkan som är viktig för vilken färdväg som 
gäller vid en eventuell kemikalieolycka. 
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2.2.1 Samordning 
Vid en eventuell kemikalieolycka på industriparken kommer räddningsledarens operativa stab 
att mycket nära samarbeta med företagets nödläges organisation där arbetssätt, lokalisering 
och gränsdragningar i förväg planerats. Övningar har genomförts och som målsättning finns 
att genomföra en större övning varje år. 

2.3 Verksamheter 
Inom Perstorp industripark finns det fyra produktionsenheter som kommer upp i den högre 
kravnivån enligt lagen (SFS 1999:381) och förordningen (SFS 1999:382) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.  
 
Produktenhet Ämne Maximal 

mängd 
Högre  
kravnivå 

Kategori 

Formalinfabrikerna Metanol 
 

20 000 ton 5000 ton Giftigt  
Mycket brandfarligt 

 Formalin 37-50% 3 300 ton 200 ton Giftigt 
Lackfabriken Div. giftiga ämnen 1 375 ton 200 ton Giftigt 
Pentafabriken Acetaldehyd 500 ton 50 ton Extremt brandfarligt 
TMPDE-fabriken Allylklorid 185 ton 20 ton Mycket giftigt 

Mycket brandfarligt 
miljöfarligt 

2.4 Formalinfabrikerna 
I de fem formalinfabrikerna tillverkas formalin. Vid tillverkning av formalin utgår man ifrån 
råvarorna metanol (CH3OH) och luft (syre). Metanol förångas och blandas med luft. Därefter 
leds gasblandningen in i en reaktor innehållande molybdenbaserad katalysator, där reaktionen 
sker (exoterm). Processgasen från reaktorn innehåller formaldehyd och vatten, samt små 
mängder metanol, dimetyleter och kolmonoxid. Processgasen leds slutligen till ett 
absorptionstorn, där formaldehydgasen absorberas i vatten till formalin. Formalin tas ut ur 
botten av absorptionstornet och pumpas till lagercistern.  

2.4.2 Risker  
De största riskerna är: 

- Gasmoln  Vid en eventuell brand kan rökgaser medföra påverkan i 
närområdet. 

 
-    Explosion Explosion i formalinfabrik 
 
-    Vatten Utsläpp av formalin eller hetolja till Ybbarpsån 
 
- Brand:  Brand vid lossning/lastning av metanol   

Brand i formalinfabrik  
Brand i lagringscistern för metanol eller formalin 

2.4.3 Förebyggande åtgärder 
Processen styrs och övervakas kontinuerligt av processoperatörer som till sin hjälp har ett 
avancerat datoriserat styrsystem som styr flöden, tryck och temperaturer och som ger larm 
alternativt ingriper om värden ligger utanför fasta givna acceptansgränser. Fabriker kan styras 
från alternativ plats, om kontrollrummet slås ut. 
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Ett säkerhetssystem finns inbyggt i processen som aktiveras och stannar ner fabriken till en 
säker nivå om värdet för flöde, tryck eller temperatur hamnar utanför absolutvärdet för 
acceptans. Sprängbleck och säkerhetsventiler finns inmonterade för att ytterligare säkra upp 
för personal, miljö och utrustning. Kritiska processparametrar har dubblerat skydd. 
 
Det finns en säkerhetsdamm med kontinuerlig TOC- och pH-kontroll för att kontrollera ev. 
utsläpp till Ybbarpsån. Det finns en ”Miljöbro” som skyddar mot läckage från rörledningar 
över Ybbarpsån. 
 
Alla formalinfabrikerna har invallade fabriksplattor och fast installerat 
skumsläckningssystem. 
 
Kontrollrum, korskopplingsrum och ställverk är försett med automatiskt brandlarm och 
sprinkler. Det automatiska brandlarmet är kopplat direkt till portvakten samt SOS Alarm. 
Elrum, korskopplingsrum, datorrum och kontor är utförda som egna brandceller. Det finns ett 
individuellt kolsyresystem i varje reaktor som aktiveras vid en ev. brand.  

2.5 P A Resins AB( Lackfabriken ) 
P A Resins produkter består av olika typer av bindemedelssystem som huvudsakligen används 
inom verkstads- och byggindustri. Bindemedelssystemet kan indelas i huvudgrupperna 
fenolharts, aminoharts och epoxiharts. Basråvarorna vid tillverkningen är bl.a. fenol, formalin, 
melamin, urea, epoxiharts och lösningsmedel som t ex metanol och etanol. Ytterligare ett stort 
antal råvaror och hjälpkemikalier används. Basråvaror och katalysator satsas i reaktorn och 
värms upp till önskad temperatur. Den oftast exoterma reaktionen avbryts genom att 
reaktionsblandningen kyls ned med hjälp av reaktorns kylsystem. Efter tillsats av vatten eller 
annat lösningsmedel överförs den färdiga produkten till lagertank, storbehållare eller fat. 

2.5.4 Risker  
De största riskerna är: 

- Rökgasmoln:  Vid en eventuell brand kan rökgaser medföra påverkan i 
närområdet. 

 
-    Explosion Explosion i lackfabriken 
 
-    Runaway Skenande process p g a exoterm reaktion i lackfabriken 
 
-    Gasmoln Utsläpp av fenol, formaldehyd och lösningsmedel 
 
-    Vatten Utsläpp av råvara som förvaras i emballage utanför invallat 
område 
 
- Brand:  Brand vid lossning av råvaror   

Brand i Lackfabriken   
Brand i cisterner för råvaror 

2.5.5 Förebyggande åtgärder 
Hela lackfabriken är skumsprinklad med alkoholresistent skumvätska och i delar av 
cisternparken finns ett skumsläckningssystem som utlöses manuellt. Skumsprinklersystemet 
är vidarekopplat till SOS alarm. Alla cisterner är invallade och kan samla upp ett utsläpp 
enligt sprängämnesinspektionens författningssamling. 
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All el-utrustning i riskområde för brandfarlig vara är i EX-utförande och underhålls enligt 
uppgjord plan. 
 
Fabriken har ett back-up system som förser fabriken med kylvatten och tryckluft/vakuum vid 
strömbortfall. Processövervakningssystem som används för styrning och kontroll vid normal 
drift men också för säkerhetsfunktioner.  

2.6 Pentafabriken 
Pentaerytritol (Penta) är en polyalkohol som utgör råvara i bl.a. färger av alkydtyp. Råvarorna 
utgörs av acetaldehyd, formalin, natriumhydroxid. Myrsyra, svavelsyra och 
metylisobutylketon tillkommer som hjälpkemikalier. Efter syntes leds reaktionsprodukterna 
till en indunstare. Efter indunstning separeras pentan från natriumformiat och övriga 
biprodukter. 

2.6.6 Risker   
De största riskerna på anläggningen är: 

- Rökgasmoln:  Vid en eventuell brand kan rökgaser medföra påverkan i 
närområdet. 

 
-   Brand  Brand i lagercisterner för acetaldehyd 
  Brand i Penta-fabriken 
  Brand vid lossning av råvara eller hjälpkemikalie.   
 
-   Utsläpp Utsläpp av acetaldehyd eller andra råvaror eller hjälpkemikalier till  
  luft, vatten eller mark 

2.6.7 Förebyggande åtgärder 
I utrustning för acetaldehyd finns kvävgasatmosfär. Lossningsplats, lagertank och mätkärl är 
invallade och efter behov försedda med överfyllnadsskydd och vattensprinkler för kylning 
samt fast installerade skumrör för skumsläckning. 
 
Alla el-utrustning i riskområden för brandfarlig vara är i EX-utförande. 
 
Satsningssekvensen till reaktorn är hårt styrd av förreglingar för att undvika fel 
satsningsordning och därmed oönskad reaktion mellan acetaldehyd och natriumhydroxid. 
 
Viktiga utrymmen i fabriken är försedda med automatiskt brandlarm som är vidarekopplat till 
SOS alarm. 

2.7 TMPDE-fabriken 
Trimetylolpropan-allyletrar (TMP-allyletrar) är en grupp av specialpolyoler med sitt främsta 
användningsområde som bindemedelsråvara i möbellacker av polyestertyp. Vid tillverkning 
av TMP-allyletrar (främst trimetylolpropan-diallyleter /TMPDE ) utgår man ifrån råvarorna 
TMP, natriumhydroxid och allylklorid. Övriga råvaror är pentaerytritol, saltsyra och kvävgas. 
Tillförsel av råvaror sker kontinuerligt och reaktionen är i sig exoterm, men vatteninnehållet i 
synteslösningen, som måste kokas bort , ger en endoterm effekt. Råvarorna matas in och får 
reagera i en reaktor. Reaktorblandningen genomgår därefter ett antal separations- och 
tvättningssteg. Oreagerad allylklorid drivs av, återvinnes och återförs till processen. 
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2.7.8 Risker  
De största riskerna är: 

- Rökgasmoln:  Vid en eventuell brand kan rökgaser medföra påverkan i 
närområdet. 

 
-    Brand  Brand i lagercisterner för metanol, etylhexanal eller 
dimetylkarbonat  Brand i TMPDE fabriken 
  Brand i anslutning till lossning av råvaror 
 
-   Utsläpp Utsläpp av allylklorid eller andra allylföreningar till luft, mark och  
  vatten 

2.7.9 Förebyggande åtgärder 
Tillverkningen i TMPDE-fabriken övervakas kontinuerligt av fabrikens personal. Ett viktigt 
verktyg är fabrikens styrsystem. Systemet används för styrning och kontroll vid normal drift 
men också för säkerhetsfunktioner. 
 
Byggnaden är utrustad med ett heltäckande automatiskt brandlarm som är vidarekopplat till 
SOS alarm. Dessutom är TMPDE´s fabriksplatta och invallning skyddat med ett 
skumsläckningssystem. 
 
All el-utrustning i riskområden är i EX-utförande och underhålls enligt uppgjorda planer. 

2.8 Insatsplaner 
Insatsplaner finns för de olika fabrikerna och förvaras på brandstationen och i 
utryckningsfordon. Planerna är uppbyggda enligt principen att såväl brandförman deltid, 
brandmästare som nivån brandingenjör skall förstå sina olika roller och arbetsområde vid en 
eventuell insats. 

2.9 Information till allmänheten och vad de ska göra 
Enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa skador till följd av kemikalieolyckor 
skall kommunen svara för att de som löper risken att påverkas av en allvarig olycka vid 
anläggningen är informerad om vilka säkerhetsåtgärder som skall vidtagas och hur man förfar 
vid en olycka. 
 
I samarbete med Perstorp AB har en samhällsinformation till invånare i Perstorp om risker 
och säkerhet på Perstorp industripark distribuerats av räddningstjänsten. Denna 
säkerhetsbroschyr, som beskriver verksamheterna och riskerna samt informerar om viktigt 
meddelande till allmänheten (VMA), har utdelats till alla invånare i Perstorp kommun. 
 
Nämnda säkerhetsbroschyr finns också på kommunens hemsida www.perstorp.se och på 
Perstorps industriparks hemsida www.perstorpindustripark.com. 

2.9.10 Viktigt meddelande till allmänheten 
Efter beslut av Räddningsledaren kan signalen Viktigt Meddelande till allmänheten (VMA) 
utlösas varvid allmänheten varnas. Detta varningsmeddelande kan aktiveras såväl från SOS-
centralen som från Pertorps brandstation och vakt Perstorp industripark. Larmaggregat finns 
inom hela Perstorps tätort. 
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2.9.11 Vid allvarlig olycka 
- Gå inomhus 
- Stäng fönster, dörrar och ventilation 
- Varningsmeddelande sänds i radio och TV 
- Mer information ges genom 

o Radio Kristianstad 
o SVT-Text sidan 599. 

- Vid olycka på Perstorp AB, ring Heta Linjen 0435-383 00 för mer information. 
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BILAGA 3 Frister för inlämnande av skriftlig redogörelse 
Beslut om frister gäller fr.o.m. 200X-XX-XX. (Kompletteras efter särskilt beslut i 
räddningsnämnden) 
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BILAGA 4 Frister för sotning och brandskyddskontroll  
 
Frister för sotning i Perstorps kommun            
Enligt beslut i räddningsnämnden 2004-12-15 
Frister för brandskyddskontroll (Bsk) 
Enligt Statens räddningsverks författningssamling SRVFS 2003:11 
 
A. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpanna 
Oavsett använt bränsleslag ska sotning utföras med fristen fyra år när pannan ingår i en värmecentral som står 
under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare (Bsk 4 år) 
 
A.1. Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande. 
 
Frist Anmärkning 
3 ggr/år 
(Bsk 2 år) 

Konventionella pannor. 

2 ggr/år 
 
 
(Bsk 2 år) 

Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande 
konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och där 
pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. 
 

2 ggr/år 
 
 
 
(Bsk 2 år) 

Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt, 
motsvarande bränsle och där eldningsappa-raten är speciellt konstruerad för, från 
brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och anläggningen i övrigt har en 
teknisk kvalitet som medför brandskyddsmässiga skäl till kortare frist. 

 
 
A.2. Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning ske enligt följande. 
 
Frist Anmärkning 
3 ggr/år 
(Bsk 2 år) 

Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildnings-synpunkt, 
motsvarande bränsle. 
 

2 ggr/år 
 
(Bsk 4 år) 

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW. 
 

1 ggr/år 
 
 
 
(Bsk 4 år) 

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW 
samt att pannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion 
som, från brandskyddssynpunkt, medför varaktig effektiv förbränning. 
 

1 ggr/år 
 
(Bsk 4 år) 

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 
kW. 

 
 
B. Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar 
Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov ska sotning göras enligt följande. 
 
Frist Anmärkning 
6 ggr/år 
(Bsk 2 år) 

Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 
 

1 ggr/år 
(Bsk 4 år) 

Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildnings-synpunkt, motsvarande 
bränsle. 
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Om eldning sker för enskilt hushållsbehov för uppvärmning och matlagning ska sotning utföras enligt följande. 
 
Frist Anmärkning 
3 ggr/år 
(Bsk 2 år) 

Avser vedspis som utgör den primära värmekällan för uppvärmning av det utrymme där 
eldstaden är uppställd och för matlagning. 
 

 
 
C. Lokaleldstäder 
Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande. 
 
Frist Anmärkning 
1 ggr/år 
(Bsk 2 år) 

Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är 
uppställd. 
 

Vart 4:e år 
(Bsk 8 år) 

Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden 
är uppställd eller för matlagning. 
 

Vart 4:e år 
(Bsk 8 år) 

Eldstaden är belägen i ett fritidshus. 

 
 
D. Imkanaler i restauranger eller andra större kök 
Sotning ska göras enligt följande. 
 
Frist Anmärkning 
3 ggr/år 
Tiden mellan två 
sotningar ska fördelas 
jämnt över året 

Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls 
behov. 
 

1 ggr/år Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande 
verksamhet. 
 

 
 
E. Övrigt 
Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen, i samband med 
övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister samt möjlighet att i enskilda fall ändra 
sotningsfristen när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl som t ex ändrad eldningsfrekvens. 
 
 
F. Övergångsbestämmelser 
Intill dess att dessa bestämmelser vunnit laga kraft gäller Räddningsverkets tidigare föreskrifter om 
sotningsfrister. 
Bestämmandet av det första sotnings- eller kontrolltillfället efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter skall ske 
med utgångspunkt från den senaste sotningen/brandskyddskontrollen före ikraftträdandet. 
Skorstensfejarmästaren får besluta om att en kortare frist än vad som framgår av dessa föreskrifter under en 
kortare övergångstid skall tillämpas på vissa objekt. 



 

BILAGA 5 Karta över kommunen 
 

 

R 

R 

R 

R 

D

H: Heltidsstyrka 
D: Deltidsstyrka 
R: Räddningsvärn 
:   : Insatstid 10 min 
    : Insatstid 20 min 
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BILAGA 6 Avtal och överenskommelser 

6.1 Avtal med Hässleholms kommun 
Perstorps kommun har avtal med Hässleholms kommun angående administrativ och operativ 
samverkan inom räddningstjänstområdet. 

6.2 Avtal med Perstorp AB 
Perstorps kommun har avtal med Perstorps AB om samverkan inom räddningstjänsten. 

6.3 Överenskommelse om räddningsregion 
Enligt överenskommelse utgör Räddningstjänsterna i Bromölla, Hässleholm, Höör, Hörby, 
Osby, Perstorp, Kristianstad och Östra Göinge en räddningsregion. 

6.4 Avtal om samverkan med Klippans kommun 
Räddningstjänsterna i Perstorp och Klippan skall biträda varandra vid begäran. 

6.5 Avtal om restvärdesskydd 
Avtal mellan Larmtjänst och Perstorps kommun om restvärdesskydd. 

6.6 Avtal med Vägverket 
Sanering av det statliga vägnätet efter trafikolycka m m. 

6.7 Avtal med Banverket 
Avtal mellan Banverket och Perstorps Kommun angående hantering av statens 
spåranläggningar och järnvägsfordon efter järnvägsolycka. 

6.8 Avtal med SOS AB 
Avtal mellan SOS AB och Hässleholms kommun angående in- och utgående alarmering. 

6.9 Avtal miljöskyddsbil 
Avtal mellan Malmö kommun och Perstorps kommun angående gemensam miljöskyddsbil för 
Skåne. 

6.10 Avtal ledningsfordon 
Avtal mellan kommunförbundet Skåne och Perstorps Kommun angående gemensamma 
ledningsfordon i Skåne. 

6.11 Avtal om skyddsutrustning vid NBC-händelser 
Avtal mellan Polismyndigheten i Skåne och Räddningstjänsterna i Skåne angående att 
Räddningstjänsterna ska tillhandahålla skyddsutrustning vid en NBC-händelse. 

6.12 Avtal om regional statlig materialdepå mot kemikalieolyckor 
Avtal mellan Perstorps räddningstjänst och statens räddningsverk. 

6.13 Avtal om insatser vid nödlarm 
Avtal med Kristianstads kommun om ingripande vid ensamarbetslarm. 
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6.14 Avtal om röjningsresurser 
Avtal med NCC angående BRB-beredskap i krig och fred. 
 
 


