
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Räddningsnämnden 
 
 
Föreläggande med vite enligt lagen om skydd mot olyckor på fastigheten 
Sala Backe 7:1, American Take Away 

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden föreslås besluta 
 
att förelägga American Take Away med vite enligt förslag i bilaga i detta ärende. 

Sammanfattning 
Med stöd av 5 kap 1§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har tillsyn utförts på American Take 
Away. Beslutet har föregåtts av ett föreläggande som ej åtgärdats. Verksamhetsutövarens underlåtelse att 
åtgärda bristerna gör att brandförsvarets bedömer att detta föranleder ett beslut om föreläggande med vite. 

Bilagor 
Förslag till beslut om föreläggande med vite. 

Delges 
Fastighetsägare 
 
 
 
 
Anders Ahlström 
Brandchef 
 
 

 Datum: Diarienummer: 
 2017-08-16 2017-000448 

DokÄ 2017-0117 
 

   
   
   

 
 
Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen  Telefon: 018-727 30 00  Fax: 018-727 30 19 
E-post: brandforsvaret@uppsala.se  
www.uppsalabrandforsvar.se 
 
 
 



 

Meteksan AB 
Münir Kaya 
Årstagatan 6 
754 34 Uppsala 
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Diarienummer 
2017-000448 (Dokä 2017-0117 
 

 

Datum och paragraf för beslut i räddningsnämnden 
 

 

Ärendekod 
1600 

 
 

Ägare 
BRF Östertull 
Lars-Erik Hedenskog 
Salabacksgatan 5c 
Org. nr. 717600-2827  

 

Nyttjanderättshavare 
Meteksan AB 
Münir Kaya 
Årstagatan 6 
754 34 Uppsala 
Org. nr. 556852-0829 

 

Brukare 
  

 

Verksamhetens namn 
American Take Away 

 

Verksamhetens nummer 
2794 

 

Verksamhetens adress 
Årstagatan 6 

 

Fastighetsbeteckning 
Sala Backe 7:1 

 

Närvarande ombud 
Münir Kaya 

 

Telefon 
 0735-350093 

Föreläggandet gäller 
 Ägare  Nyttjanderättshavare   Brukare 

Avgift för tillsynen 
5925, debiteras ägare 

 
Med stöd av 5 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har tillsyn utförts på American Take Away.  
 
Ägare/nyttjanderättshavare är enligt 2 kap. 2 § (LSO) skyldig att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning 
av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att 
förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 
 
Med stöd av 5 kap. 2 § andra och tredje styckena (LSO) föreläggs ni att, vid vite om 10 000 kr, vidta nedan angivna 
åtgärder snarast, dock senast 2017-09-30. Efterkontroll kommer att ske 2017-09-30 klockan 13:00. Är 
åtgärderna inte vidtagna vid efterkontrollen kommer räddningsnämnden att överlämna ärendet till Förvaltningsrätten 
för utdömande av vite, med hänvisning till lag (1985:206) om vite. 
 
Detta beslut kan skriftligen överklagas enligt bilaga. 
 
 

Tillsynsförrättare: 
Cecilia Svensson, Brandingenjör 

Datum för tillsyn: 
2017-04-18 

  

 
 
Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen  Telefon: 018-727 30 00  Fax: 018-727 30 19 
E-post: brandforsvaret@uppsala.se  
www.uppsalabrandforsvar.se 



Byggnadsbeskrivning 
Fristående byggnad i ett plan med källare. En ingång och två extra utrymningsvägar. Det finns plats för cirka 60 
sittande gäster. Ingen gasol hanteras. Byggnaden har inga brandcellsindelningar och köket är således inte 
brandtekniskt avskiljt från serveringsdelen. Lokalen är lätt överblickbar.  
 

Verksamhetsbeskrivning 
Verksamheten som bedrivs är restaurangverksamhet och verksamheten hänförs enligt dagens byggnadsregler till 
VK 2A. Verksamhet pågår dagtid och kvällstid. Restaurangen serverar alkohol i begränsad omfattning. I källaren 
finns bl.a. arbetsytor för att förbereda råvaror, lager samt personalutrymme.  
 

 

 
  

Bakgrund 
Uppsala brandförsvar genomförde 2017-04-18 tillsyn enligt LSO på American Take Away. Vid tillsynen 
kontrollerades verksamhetens systematiska brandskyddsarbete (SBA) och stickprovskontroll av brandskyddet 
genomfördes i lokalerna. Förhållandena vid tillsynen kommunicerades genom en tjänsteanteckning till 
fastighetsägare och nyttjanderättshavare som haft möjlighet att yttra sig om dessa fram till den 15 maj. 
Brandförsvaret har sedan dess haft kontakt med fastighetsägaren som meddelat att man förbereder med åtgärder för 
att ordna bristerna. Vid en efterkontroll den 4 juli 2017 uppdagades att några av bristerna inte åtgärdats, brister som 
ålåg verksamhetsutövaren att åtgärda. Då bristerna var av enkel karaktär att åtgärda skrevs inget protokoll utan en 
muntlig överenskommelse om att verksamhetutövaren skulle åtgärda dem inom en vecka gjordes. Vid ett 
telefonsamtal en vecka senare meddelas Brandförsvaret att bristerna inte kunnat åtgärdas p.g.a leverantören hade 
sommarstängt, men skulle vara möjlig att nå igen 1 augusti. Då skulle American Take Away visa brandfösvaret att 
bristerna åtgärdats. Detta har dock till dags datum inte gjorts.  
 
Gällande punkt 3 har inget inga åtgärder vidtagits. Därav utfärdas detta föreläggande. 
 
Vid tidpunkten för efterkontrollen av nedan förelagda brister kommer brandförsvaret även följa upp och kontrollera 
samtliga brister som noterades i tjänsteanteckningen. 
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Brist 1: Släckutrustning vid fritös 
Motiv 
Fritöser medför en stor risk för att brand ska inträffa. För att kunna släcka en brand i fritös snabbt och effektivt ska 
lock finnas i närheten, samt brandfilt. 

Brist 
I köket fanns inga lock till fritöserna. Brandfilt saknades. 

Åtgärd 
Passande lock samt brandfilt ska finnas i anslutning till fritöserna. Personalen ska vara medveten om hur man 
släcker en eventuell brand i fritös.  
 
Vägledning för vår bedömning 
Åtgärden har skälighetsbedömts i enlighet med 2 kap. 2§ lag om skydd mot olyckor.  
Vägledning har även hämtats från handböcker, tidigare rättsfall och de erfarenheter organisationen besitter. 

 
 
Utöver bristerna ovan vill Brandförsvaret även uppmärksamma följande: 
 
Brandförsvaret vill göra er uppmärksamma på att det är ni som fastighetsägare, verksamhetsutövare och/eller 
brukare som själva bär ansvaret för att säkerställa att ni uppfyller gällande lagar och regler. Brandförsvaret 
genomför endast stickprovskontroller av brandskyddet och således kan det finnas allvarliga brister i ert brandskydd 
som inte uppmärksammats av brandförsvaret. Brandförsvarets tillsyn fråntar er inte ert eget ansvar. 
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BILAGA – Hur man överklagar räddningsnämndens beslut 
 
Om ni inte är nöjd med räddningsnämndens beslut kan ni överklaga detta skriftligt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
inom tre veckor från den dagen ni har tagit del av beslutet. 
 
Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län men adresseras till räddningsnämnden. Adressen till 
räddningsnämnden är: 
 
Uppsala Kommun 
Räddningsnämnden 
753 75 Uppsala 
 
Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna i ärendet att skickas vidare till Länsstyrelsen, om inte 
räddningsnämnden ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. 
 
I skrivelsen skall anges vad i beslutet som överklagas samt ärendets diarienummer (Dnr). Redogör varför ni anser att 
beslutet är felaktigt och hur ni anser att beslutet bör ändras. Bifoga eventuella handlingar som ni anser styrker era 
argument. 
 
Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. 
Anlitar ni ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, men sänd i så fall med en fullmakt. 
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