RÄDDNINGSTJÄNSTEN
VÄSTRA SKARABORG

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG
INKVARTERING

Lidköping - Vara - Grästorp - Essunga

Anläggning där tillfällig övernattning ska ske
Anläggningens namn

Kommun

Gatuadress

Postnummer och ort

Telefon till anläggningen

Mobiltelefon

Tidsperiod under vilken den tillfälliga övernattningen sker och antal personer
F.o.m. – t.o.m. (år, mån, dag)

Antal övernattande personer

Ansvarig uthyrare
Namn

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Ansvarig person på plats vid övernattningen
Namn

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Brandskydd vid tillfällig inkvartering
Skolor, gymnastiksalar, bygdegårdar och dylikt som används för tillfällig övernattning är normal inte
brandskyddstekniskt utformade för att inrymma sovande personer. Detta innebär att man vid en tillfällig
inkvartering kan behöva vidta särskilda åtgärder för att erhålla en tillfredsställande brandskyddsnivå för de
övernattande personerna.
Den som hyr ut en lokal för tillfällig övernattning är ansvarig för att lokalen brandskyddstekniskt är
anpassad för ändamålet. Uthyraren ska också informera hyresgästen om hur brandskyddet i lokalerna är
utformat. Hyresgästen ansvarar för att övernattningsverksamheten sker på ett från brandskyddssynpunkt
betryggande sätt och att man vid övernattningstillfället har fungerande rutiner för utrymning och agerande
i händelse av brand.
På blankettens baksida finns exempel på brandskyddsåtgärder som särskilt bör beaktas i samband med
tillfällig inkvartering.
Genom anmälan är Räddningstjänsten Västra Skarborg informerad om att det vid anläggningen finns
övernattande personer. I händelse av brand kan detta ha betydelse för utalarmering av räddningsstyrkor
och agerande i samband med eventuell räddningsinsats. Vidare erinras om att den tillfälliga inkvarteringen
kan bli föremål för tillsyn utifrån lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.
Anmälarens underskrift
Datum

Anmälarens namnteckning

Adress
Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING vid Vänern

Telefon
0510-77 17 00
Fax
0510-77 08 39

Namnförtydligande

Org.nr
212000-1694
VATnr
SE212000169401

E-post
raddningstjansten@lidkoping.se
Internet
www.lidkoping.se

Från brandskyddssynpunkt bör nedanstående punkter särskilt beaktas i samband
med tillfällig inkvartering.
•

För att personer inte ska bli instängda i nischer eller återvändsgångar ska lokaler som används för
tillfällig övernattning vara försedda med minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.
Utrymningsvägarna ska vara lätt öppningsbara utan tillgång till nyckel eller annat redskap och vara
försedda med vägledande markering i form av utrymningsskyltar.

•

Lokaler för tillfällig övernattning ska vara försedda med anordningar för tidig upptäckt av brand
och påkallande av utrymning. Sådana anordningar kan utgöras av automatiska
brandlarmsanläggningar eller brandvarnare. Om man från övernattningslokalen måste passera
annat utrymme t.ex. korridor för att nå de alternativa utrymningsvägarna ska även detta utrymme
vara försett med anordning för tidig upptäckt av brand och påkallande av utrymning. Saknas
tekniska anordningar ska det vid övernattningstillfället finnas en vaken brandvakt som ansvarar för
att påkalla utrymning i händelse av brand.

•

I lokaler för övernattning ska sängar, madrasser eller dylikt anordnas i rader med gångar om minst
0,9 meter mellan varje rad. Fria gångstråk om minst 0,9 meter ska också anordnas genom
övernattningslokalen fram till lokalens utrymningsdörrar. Vid större övernattningslokaler t.ex.
gymnastiksalar ska gångarnas bredd vara minst 1,2 meter.

•

Packning, ytterkläder eller lös inredning som ställts undan för att ge plats för övernattning ska
placeras på ett sådant sätt att utrymningsvägar och gångstråk till utrymningsvägar inte riskerar att
bli blockerade.

•

Inom lokaler för övernattning ska rökning och användande av levande ljus, kaffebryggare,
matlagningsutrustning eller värmealstrande elapparater undvikas.

•

Vid lokaler för övernattning ska det finnas tillgång till lämplig släckutrustning.

•

Den som ansvarar för övernattningen ska informera de övernattande om var utrymningsvägar,
släckutrustning och återsamlingsplatser finns samt vilka rutiner som gäller för utrymning och
agerande i händelse av brand.

Exempel på information om rutin för utrymning och agerande i händelse av brand.
•

Om det börjar brinna eller larmet aktiveras så utrym lokalen omedelbart.
Återsamlingsplats är ___________________________________________________________

•

Larma SOS på telefonnummer 112
Ni befinner er på adressen ______________________________________________________

•

Om det går – försök släcka branden – men ta inga onödiga risker.
släckredskap finns placerade vid _________________________________________________

