ANMÄLAN TILL RÄDDNINGSMYNDIGHETEN OM
TILLFÄLLIG INKVARTERING
Töm blanketten
Kommun
Objektets namn
Adress

Postnummer och ort

Anordnare av inkvarteringen
Ansvarsperson(er) för inkvarteringen

Telefon
Telefon
Telefon
Telefon

Tidpunkt för inkvarteringen

Antal personer som inkvarteras

Lokaler som används för inkvartering
Räddningsmyndighetens inspektionsdatum
Har godkänts för tillfällig inkvartering

Har inte godkänts

Anmälan ska lämnas in senast fjorton (14) dygn innan inkvarteringen sker. Försenade anmälningar behandlas inte.
Fastighetsägarens skriftliga samtycke till tillfällig inkvartering ska inlämnas som bilaga till anmälan.
I första hand lämnas anmälan till räddningsverket in via e-post i enlighet med bilaga 1 till anvisningen om säkerhetsarrangemang vid tillfällig inkvartering i
samlingslokaler.
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CHECKLISTA FÖR TILLFÄLLIG INKVARTERING
Töm blanketten

Planering av anmälan om tillfällig inkvartering
Förutsättningarna för inkvartering i anvisningen om säkerhetsarrangemang vid tillfällig inkvartering uppfylls.

OK

En skriftlig anmälan om tillfällig inkvartering har inlämnats till räddningsverket.
Räddningsmyndigheten har godkänt att lokalen används för tillfällig inkvartering.
I objektets räddningsplan har tillfällig inkvartering tagits i beaktande.
Inkvarteringslokaler
I rummen finns utrymme om minst 3 m2/inkvarterad och i fest- och gymnastiksalar finns utrymme om minst 6 m2/inkvarterad.

Det största antalet inkvarterade har märkts ut på inkvarteringslokalernas dörrar. Antalet får inte överskridas.
På inkvarteringslokalernas dörrar finns en karta över våningsplanets utrymningsvägar, primärsläckningsredskap samt en handlingsplan.

Utrymningssäkerhet
Det finns två av varandra oberoende utrymningsvägar från inkvarteringslokalen.
Utrymningsvägar och korridorer är hinderfria. Saker förvaras inte längs utrymningsvägarna.
Fönsternödutgångarna är lättillgängliga och lätta att öppna.
Utrymningsvägarna har märkts ut med belysta eller efterlysande utrymningsskyltar.
Övervakarna har överenskommit med de inkvarterade om hur utrymningen sker från inkvarteringslokalerna och hur
utrymningsordern ges.

Brandsäkerhet
Objektet har ett brandvarnar eller ett automatiskt brandlarmsystem som kopplats till nödcentralen och inkvarteringslokalen har
rökdetektorer ELLER så finns brandvarnare i de lokaler som används för inkvartering samt i korridorer.

Det finns tillräckligt många brandvarnare (1 st./varje påbörjad 60 m2, 12 m mellan brandvarnarna i korridorer).
Brandvarnarnas funktion har testats.
Branddörrar ska vara stängda. Branddörrar försedda med automatisk stängningsanordning kan stängas obehindrat.
Det är inte tillåtet att röka, tända ljus, laga mat eller koka något i inkvarteringslokalen.
Utrymningsvägarna har märkts ut och är hinderfria, olovlig parkering övervakas.
Det finns tillräckligt med primärsläckningsutrustning. Primärsläckningsutrustningen är tillgänglig och har märkts ut med skyltar.

Övervakning av lokalerna
Det ska finnas minst två övervakare nattetid eller minst en om färre än 30 personer är inkvarterade.
Övervakarna ska vara insatta i räddningsplanen och inkvarteringens säkerhetsarrangemang och övervaka att dessa iakttas.

Övervakarna ska känna till antalet inkvarterade, deras namn samt kontaktuppgifter.

Objektets namn
Postnummer och ort

Adress
Antal inkvarterade

Tidpunkt för inkvarteringen

Datum

Fastighetens ansvarspersons underteckning (elektroniskt insänd blankett behöver inte undertecknas)

Plats

Namnförtydligande

Datum

Underskrift av inkvarteringens ansvarsperson (elektroniskt insänd blankett behöver inte undertecknas)

Plats

Namnförtydligande

Skicka

