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ANMÄLNING ENLIGT 42 § I RÄDDNINGSLAGEN OM UPPENBAR BRANDRISK
ELLER ANNAN RISK FÖR OLYCKOR
Om myndigheterna i samband med att de i sin tjänsteförrättning upptäcker eller annars får kännedom om uppenbar
brandrisk eller annan risk för olyckor i en byggnad, en bostad eller något annat objekt ska de oberoende av eventuella
sekretessbestämmelser underrätta den lokala räddningsmyndigheten om saken. Anmälningsskyldigheten gäller också
kommunen, andra offentliga samfund och deras anställda.
Namn på den boende

Födelsetid

Adress

Postnummer

Kommun
Personen är klient hos hemservicen

Anmälarens namn

Telefonnummer

Verksamhetsställe

Har anmälan om bostaden gjorts till en annan myndighet?
Nej
Ja, objektet har anmälts till:

Bor det andra i bostaden?
Nej
Ja, antal

Finns det sällskapsdjur i bostaden?
Nej
Ja, vad

Fritt formulerad beskrivning av objektet

Utrymningssäkerhet
Brandvarnare

Den boende kan
lämna bostaden på
egen hand
Fungerar och
antalet är tillräckligt

Den boende kan inte lämna bostaden på egen
hand.
Antalet
Brandvarnaren
brandvarnare är inte
fungerar inte eller är inte
tillräckligt
lämplig för den boende

Varför inte?
Brandvarnare saknas helt

Spissäkerhet

Glöms på

Fungerar som förvaringsplats

Vidbrända kärl

Uppvärmning

Fjärrvärme

Oljeeldning

Elvärme

Spår av brand

Golvet

Möbler

Den boendes
rökvanor

Röker inte

Vedeldning
Textilier

Annat,

Annat att beakta:

Röker utomhus

Röker inomhus

Övriga beaktansvärda saker

I bostaden finns stor brandbelastning som består av:

Datum och anmälarens underskrift samt e-postadress om du vill ha information om hur saken framskrider på räddningsverket

Sepänkyläntie 14 -16, 65100 Vaasa
Smedsbyvägen 14 -16, 65100 Vasa

puh: (06) 325 1444
Int.tel.+358 6325 1444

faksi (06) 352 3636
Int.fax.+358 6 325 3636

www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi
Y-tunnus, FO-nummer 0209602-6

Ilmoitus / Anmälan

2 (3)

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV ANMÄLNINGSBLANKETTEN
Syftet med anmälningsuppgifterna

Med hjälp av anmälningsuppgifterna är det meningen att förebygga
olyckor som kan orsakas av verksamheten hos en boende som hör till
riskgruppen. Genom att anmäla om eventuella brand- och olycksrisker i
ett objekt säkerställer en arbetstagare sitt eget rättskydd och uppfyller
anmälningsskyldigheten enligt 42 § i räddningslagen. Informationen
styrs till behörig myndighet. Anmälan behandlas konfidentiellt och
anmälarens identitet avslöjas inte.

Rättsgrund

42 § i räddningslagen (379/2011) om samarbete att förebygga olyckor.

Sändning av anmälan

Anmälan sänds till Österbottens räddningsverk på adressen
Smedsbyvägen 14–16, 65100 Vasa eller skannad per e-post:
112@vaasa.fi Mera information får du vid behov av Österbottens
räddningsverk tfn (06) 325 1444.

Ifyllande av uppgifterna och deras betydelse
Gråmarkerade fält
Här antecknas den boendes namn och födelsetid eller personbeteckning.
Adress
Objektets besöksadress och adressnummer.
Anmälarens namn, kontaktuppgifter och verksamhetsställe
Anmälarens namn och kontaktuppgifter.
Fritt formulerad beskrivning av objektet
Vad är det som gjort att man är bekymrad över brandrisk eller risk för olyckor hos den boende.
Typiska riskfaktorer
• Specialgrupper, äldre människor och problem med rusmedel eller mentala hälsan
allmän funktionsförmåga, orkeslöshet eller försummar sin egen vård eller att det fattas ett stödnätverk i
vardagen
självdestruktiv
rökning inomhus
användning av rusmedel
• Fysisk miljö:
matlagning (spisen)
elapparater
öppen eld
bastu
avfallstak
spår av brand
stor brandbelastning
• Ifall du är osäker på om en anmälan borde göras i vissa situationer kan du fråga råd av den lokala
räddningsmyndigheten utan att personifiera objektet.
Utrymningssäkerhet
Klarar den boende att lämna bostaden på egen hand inom 2–3 minuter efter att brandvarnaren larmat? Om inte, varför
inte?
Brandvarnare
Det ska finnas en fungerande brandvarnare på varje våning i bostaden och för varje påbörjad 60m 2.
Brandvarnaren ska vara lämplig för den boende, t.ex. en person med hörselskada ska en som är utrustad med blinkfyr
och vibrerande dyna. Brandvarnarens funktion borde kontrolleras varje månad med att trycka på testknappen.
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Spissäkerhet
Anmälan borde göras om det är vanligt att den boende glömmer på spisen och spisen saknar säkerhetsutrustning
(spistimer, spisbrandvarnare, släckanläggning i spisfläkten). Ifall spisen används som förvaringsplats ska den tömmas
och ifall det upprepas ska man underrätta räddningsverket.
Uppvärmning
Byggnadens uppvärmningssystem, säkerheten ska beaktas för exempelvis elelement eller vedeldning som blir heta på
ytan.
Spår av brand
Anmälan ska göras ifall det finns synliga spår av brand i bostaden.
Den boendes rusmedelsanvändning
Ifall det finns andra risker hos den boende är det även bra att anmäla kraftig användning av alkohol.
Den boendes rökvanor
Rökning inomhus är en risk som det är bra att anmäla, i synnerhet om det kan kombineras med andra brand- och
olycksrisker.
Övriga beaktansvärda saker
Ifall det finns andra saker i anslutning till den boendes verksamhet eller miljö som kan orsaka brandrisk eller risk för
olyckor kan du berätta om dem här.
Ifall det finns andra anordningar som påverkar brandsäkerheten i objektet kan du ange dem här (t.ex.
brandlarmanläggning, sprinkler).
Brandbelastning i bostaden
Ifall den boende är en samlare, en s.k. "hamstrare", som till exempel samlar dagstidningar eller från skräpkorgar ska
det anmälas. Ifall mängden saker är så stor att det inte är möjligt att röra sig smidigt inomhus eller att saker blockerar
den andra utrymningsvägen, då är brandbelastningen i objektet ofta för stor.
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