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Bild 1. Brandbyggnaden där brandrummet ligger i den vänstra delen av bottenvåningen på 
byggnaden. 
 
 
Rapportförfattare: Anders Sporrong, stf räddningschef  



 
 
 
Händelseförlopp  
Från insatsrapport: 
Personen i huset upptäckte att det brann och sprang ut. Granne kom och tömde en 
pulversläckare i huset med riktning vardagsrummet. Räddningstjänsten larmades via SOS  
 
Direkta orsaker till olyckan  
Antändning av trävägg ovanför kamin/bredvid kaminrör (se bilder). 
 
Bakomliggande orsaker till olyckan  
Ägaren har ej vidtagit de åtgärder som brandskyddskontrollanten från Sotaren Sandher & Co 
och fastighetsägaren var överens om i samband med att ny kamin ersatte tidigare eldstad (se 
bifogat besiktningsprotokoll från 091214). Detta har troligen orsakat att den termiska 
tändpunkten på träväggen har uppnåtts. Formellt eldningsförbud har ej utfärdats av 
brandskyddskontrollanten. Borgholms kommuns byggnadsförvaltning (som fick kopia av 
protokollet), har ej ansett att åtgärden föranledde krav på bygganmälan. Det ledde till att 
någon kontrollplan ej upprättades och att någon kvaltitetsansvarig formellt inte utsågs samt att 
slutbevis inte utfärdades/behövdes. 
 
Räddningsinsatsen  
Från insatsrapport: 
Rökdykare släckte initialbranden. Vädrade sen ut rök via fönster. Kontroll med värmekamera 
och där det uppmättes temperaturhöjning så användes dels skärsläckare och vi bröt upp vägg, 
golv och innertak runt brandhärden gör att komma åt dolda glödhärdar. 
 
G  tog överca. kl. 22. 182 stannade kvar till ca. 00.15. Innan 182 lämnade 
platsen så gick BAP samt L (Runsten) runt i huset och tog temperaturen på ett flertal 
platser med värmekameran för att ha som referensmätning vid efterkontroll. Den högsta 
uppmätta tempen var då ca. 38 grader och uppmättes vid murstocken. Runstenskåren stannade 
sedan kvar för att kontrollera att allt var släckt. 
 
Förslag till åtgärder  
Formellt är det så att byggnadsnämnderna är myndighet i byggprocessen (PBL) och 
Skorstensfejarmästaren är myndighet i brukarskedet (LSO). 

 Rutiner kring myndighetshantering av anmärkningar i samband med 
ändring/nyuppförande av eldstäder behöver kommas överens om mellan Ölands 
kommunalförbund/Myndigheten för brandskyddskontroll samt Ölandskommunernas 
myndigheter för byggnadsfrågor. I aktuellt fall har fastighetsägaren delgivits 
dokumentation av de åtgärder som överenskoms i samband med besiktningen, men det 
kan inte tydligt utläsas om eldstaden fick nyttjas innan dessa brister var åtgärdade. 

 
Återföring  
Rapport tillsänd: 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
Ölandskommunernas myndigheter för byggnadsfrågor  
RCB vid räddningstjänsten Öland 
Styrkeledare vid räddningstjänsten Öland 
Sotaren Sandher & Co 



Fotobilaga  

 
Bild 2. Kaminen med brandskadad vägg till höger om denna. Väggen bakom kaminen samt 
väggen till höger i höjd upp till och med denna är av murad konstruktion. 
 

  
Bild 3. Brandskadad vägg och tak/bjälklag ovan eldstaden. 
 



 
Bild 4. Besiktningsprotokoll från Sotaren Sandher och Co. 




