
Anmälan om tillfällig övernattning 
Anmälan avser (ex. Strandens skola, gymnastiksalen): 

Adress: Postadress och post-nr.: 

Anmälan utförd av: 

E-post till anmälare: Telefon-nummer till anmälare: 

Anmälarens befattning: 

Information om övernattning 
Övernattning avser datum: Antal övernattande: 

Säkerhetsansvarig (alltid nåbar): Telefon säkerhetsansvarig: 

Uppfylls följande enligt PM "Tillfällig övernattning i skolor och liknande lokaler" 

JA    NEJ

JA    NEJ 

JA    NEJ 

JA    NEJ 

JA    NEJ 

Utrymningslarm finns i övernattningslokal(er) och utrymningsväg(ar) 

Två av varandra oberoende utrymningsvägar finns i lokalen/lokalerna

Utrymningsvägarna är fria från hinder, markerade och upplåsta 

Brandredskap (släckutrustning) finns tillgängligt

Deltagarna är/kommer att bli informerade om släckutrustning och 
utrymningsstrategi 

Inkom 

E-post: Telefon:Brandkåren Norra Dalarna 
Mäxvägen 55, 792 37 Mora  info@wbrand.se 010 - 203 17 91

2 kap. 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor: ”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.”

Ifylld blankett skickas till: 
Brandkåren Norra Dalarna 
Mäxvägen 55
 792 37, Mora 
Eller via e-post till 
info@wbrand.se



E-post: Telefon:Brandkåren Norra Dalarna 
Mäxvägen 55, 792 37 Mora  info@wbrand.se 010 - 203 17 91 

JA     NEJ 

JA     NEJ 

JA     NEJ 

JA     NEJ 

JA     NEJ 

JA     NEJ 

JA     NEJ 

JA     NEJ 

JA     NEJ 

JA     NEJ 

JA     NEJ 

JA     NEJ 

JA     NEJ 

Checklista för tillfällig övernattning 

• KONTROLL INNAN LOKALEN ANVÄNDS

o Är lokalen godkänd för det antal gäster som förväntas övernatta

o Är övernattningen anmäld till Brandkåren

o Finns fungerande brand-/utrymningslarm

o Är utrymningsvägarna fria från hinder, markerade och upplåsta

o Finns tillräckligt med släckutrustning

o Är övriga utrymmen, som de övernattande ej skall ha tillgång till, låsta

o Är en säkerhetsansvarig utsedd

• KONTROLL UNDER ÖVERNATTNINGEN

o Är deltagarna informerade om släckutrustning, utrymningslarm

och utrymningsstrategi

o Är utrymningsvägar fria, markerade och upplåsta

o Sker matlagning, kaffekokning m.m. på avsedda platser

o Finns släckutrustning i lokalen

o Finns otillåtna el-installationer

o Hålls dörrar i brandcellsgräns (branddörrar) stängda

o Är den säkerhetsansvarige nåbar JA      NEJ 

OBS! Denna del skall inte skickas till Brandkåren utan kan användas som underlag på objektet. 
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