
 

Anmälan  

för tillfällig 

övernattning 
   

Räddningstjänsten Västra Blekinge  Telefon: 0454-30 51 00  

Rörvägen 3  Fax: 0454-30 51 16 

374 32 Karlshamn  E-post: vastra.blekinge@raddning.com 

Checklista/anmälningsblankett   
Informationen meddelas räddningstjänsten senast tre veckor innan aktuell övernattning. 

 

Lokal som utnyttjas (endast ett övernattningsobjekt):       

Nyttjandetid:       

Antalet övernattande i lokalen:       

 

Säkerhetsansvarig 

Namn:        Tel.nr. (dygnet runt):       

 

Arrangerande förenings samordnare:  

Namn:       Tel.nr. (dygnet runt):       

Arrangerande förening:       

    

     

Checklista för säkerhetsansvarig    

Upptäckt av brand    

 Finns automatiskt brandlarm i lokalen?     Ja  Nej 

 Finns bostadsbrandvarnare?      Ja  Nej 

Kommer vakande vakt att användas?      Ja  Nej 

Släckutrustning     

Finns brandredskap(inomhusbrandpost eller handbrandsläckare)?  Ja  Nej 

Utrymning    

 Är utrymningsvägarna fria?      Ja  Nej 

Information    

         Är de övernattande informerade om hur de ska handla vid en eventuell   

 utrymningssituation (uppsamlingsplats, inräkning av antal personer, 

 möta upp räddningstjänsten)?      Ja  Nej 

 

Rökförbud råder i hela byggnaden! 

 

Matlagning, kaffekokning eller liknande är förbjudet i hela byggnaden utom i lokaler som är avsedda för detta, 

exempelvis matsal eller kök. 

  

 

VID EVENTUELL BRAND – RING 112! 
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Tillfällig övernattning 
 

Bakgrund 

 

Vid arrangemang av olika slag uppkommer ofta förfrågningar om och behov av tillfälliga övernattningslokaler. För att 

utnyttja skolor, fritidshem och liknande krävs det att lokalerna är lämpliga ur utrymningssynpunkt samt att 

framkomligheten för räddningstjänsten är tillfredsställande. 

 

Enligt 2 kap. 2 § i Lag om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar 

i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i 

övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

Med ovanstående som grund gör räddningstjänsten en bedömning om lokalerna är lämpliga för övernattning. 

 

Säkerheten i byggnaderna 

 

Om fler än 9 personer kommer att övernatta i lokalen skall räddningstjänsten besöka denna för att avgöra om den är 

lämplig som övernattningslokal. Hänsyn skall tas till utrymningssäkerhet och lokalens utformning i helhet. 

 

- Kontakt skall tas med räddningstjänsten för diskussion om vilka krav som ställs på utformningen av lokalens 

brandlarm. Om inte lokalen är försedd med automatiskt brandlarm kan krav komma att ställas på bostadsbrandvarnare 

eller vakande vakt. Detta varierar beroende på antal personer som skall övernatta i lokalen, lokalens utformning och om 

lokalen ligger på första eller andra planet osv.  

 

- Det skall finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.  

- Rökförbud skall gälla i hela byggnaderna.  

- På varje övernattningsobjekt (ex. skola) skall det finnas en säkerhetsansvarig.  

 

Denne skall vara närvarande i lokalerna även under natten och kan alltså inte själv övernatta i en annan byggnad. Den 

säkerhetsansvarige skall vara väl insatt i hur utrymningen kommer att ske vid en eventuell brand samt var 

återsamlingsplatsen finns. Det skall finnas rutiner för hur utrymningen kommer att ske. 

 

- Bäddarna i en tillfällig övernattningslokal skall indelas i kvarter med ett begränsat antal bäddar. Mellan kvarteren 

skall finnas utrymningsstråk med en bredd om minst två meter som leder till utrymningsväg. Utrymningsstråken får ej 

belamras med väskor och dylikt. Kvarteren skall ej göras större än att samtliga övernattande på ett enkelt sätt kan nå 

utrymningsstråken även i mörker.  

 

Den som är säkerhetsansvarig skall i god tid redovisa till den lokala räddningstjänsten sina egna kontaktuppgifter och hur 

många personer som skall vistas i respektive övernattningsobjekt. Till sin hjälp skall den säkerhetsansvarige använda den 

kombinerade checklista och anmälningsblankett som kan laddas hem nedan. Blanketten skall fyllas i och lämnas till den 

lokala räddningstjänsten. Observera att en blankett endast kan omfatta ett övernattningsobjekt. Man kan alltså inte 

sammanfatta all övernattning i flera skolor på samma blankett. 

 

Vid större arrangemang med omfattande övernattning skall den arrangerande föreningen även utse en 

samordningsansvarig för all tillfällig övernattning. Denne skall i god tid kontakta den lokala räddningstjänsten för samråd. 

Den samordningsansvarige i föreningen skall förmedla anmälningsblanketterna till räddningstjänsten och sedan sköta 

kontakterna med de säkerhetsansvariga på respektive övernattningsobjekt. 


