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Åtgärdsplan för arbete på tak 

Samtliga fastigheter som aviseras för brandskyddskontroll 3års eller 6års frister skall delges 
information skriftligen i broschyren "Ditt tak är vår arbetsplats”. Om punkt 1 - 4 enligt ne-
dan inte åtgärdas bedöms fallrisken vara stor. Om punkt 5 - 10 enligt nedan inte åtgärdas 
bedöms fallrisken vara medel eller liten. 

1. Vi ska inte gå upp på taket om det saknas glidskydd till markstegen.  

2. Vi ska inte gå upp på taket om glidskyddet är monterat i hängrännan om inte andra man 
tillkallas. (Arbetskamrat eller fastighetsägare) 

3. Vi ska inte gå på rörstegar av metall. 

4. Vi ska inte gå på stegar av trä. 

5. Vi ska kontrollera om takstegen har godkänd infästning. 

6. Vi ska kontrollera om taksteg är dragna i sidled. 

7. Vi ska kontrollera om det är behov av arbetsplattform eller/och takbrygga. 

8. Vi ska kontrollera om skorstenshuven går att öppna på ett acceptabelt sätt. 

9. Vi ska kontrollera om det finns lucka som kräver glidskydd vid brandskyddskontrollen. 

10. Där det finns fasta väggstegar eller där fasadhöjden överstiger 5 meter ska vi vara speci-
ellt uppmärksamma och använda säkerhetssele Krav ska ställas enligt vad som anges i 
taksäkerhetskommitténs branschstandard på sidan 13 och 14. 

Om punkt 1 - 4 inte är åtgärdade får sotning/brandskyddskontroll inte utföras. Ett kundmed-
delande ska skrivas där bristerna framgår som sänds tillsammans med en ny avisering. Normalt 
budas fastigheten om senast 2 veckor efter första besök. Vid upptäckta brister ska ett kundmed-
delande skrivas där bristerna framgår och att bristerna ska vara åtgärdade senast vid nästkom-
mande besök. 

Om bristen inte är åtgärdad vid nästkommande sotning/brandskyddskontroll utförs inte arbe-
tet. Ett föreläggande med eldningsförbud utfärdas vilket innebär att fastigheten inte budas mer 
förrän bristerna är åtgärdade. 

Förutom det som framgår ovan i denna åtgärdsplan ska alltid en bedömning göras av personen som skall 
gå upp på taket om det är säkert att gå upp. Personen som ska gå upp på taket ska t.ex. känna på glidskyd-
det så att det sitter ordentligt och rycka i takstegen för att kontrollera att den sitter fast. Om misstanke finns 
om brister som kan leda till fallolycka ska taket inte beträdas och arbetet ska avbrytas. 

Vid ett tillbud skall avvikelserapport upprättas och vid personskador skall Arbetsmiljöverkets blankett Utred-
ning av olycksfall och tillbud fyllas i samtliga tillbud eller olyckor skall delges samtliga anställda. 


