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Den boendes namn (om känt) Adress Kommun

Anmälarens namn

Finns det andra boende i bostaden?

Har den boende informerats om anmälan?

Fritt formulerad beskrivning av objektet

Anmälan har gjorts av en privatperson som inte vill att uppgifter om anmälaren uppges.

Orsak:

Annat värt att notera

Den boendes 
funktionsför 
måga

Den boendes 
rökning

Spår av brand

Brandvarnare

Preciserande 
uppgift om 
brandvarnarna

Allmän 
ordning i 
bostaden

Elapparater

Användning av 
eld i bostaden

Spisens 
säkerhet

Typ av 
material

Mängden 
saker i 
bostaden

Nej

Ja NejNej Ja, objektet har anmältsVet ej

Normal

Den boende röker inte.

På golvet

Brandvarnare har installerats 
rätt och tillräckligt många.

Brandvarnaren fungerar 
vid test.

Bostaden är prydligt.

Elapparaterna är ytligt sett 
i gott skick.

Ja JaNej Nej

I bostaden finns en eldstad Ljus används i bostaden

Har anmälan om bostaden gjorts till någon annan myndighet?

På spisen finns inget 
brännbart material eller 
vidbrända kokkärl.

Papper och 
kartong

Kläder och 
tyger

Skräp och 
bråte

Livsmedels-
avfall

Glas, porslin 
och metall

I bostaden finns bara det nödvändigaste 
och det finns mycket utrymme på golven.

I bostaden finns något mera saker än 
normalt.

Brandvarnare har installerats 
fel eller inte tillräckligt många.

Brandvarnare saknas helt.

Brandvarnaren fungerar inte 
vid test.

Det råder en viss oreda i 
bostaden.

Elapparaterna är täckta av 
brännbart material.

På spisen eller annanstans 
finns vidbrända kokkärl.

I bostaden finns mera saker än brukligt 
för normal boende.

I bostaden finns väldigt mycket saker.

Brandvarnarens funktionsskick 
är inte känt.

Det råder stor oreda i 
bostaden.

I bostaden finns elinstallationer 
som verkar betänkliga.

På spisen finns brännbart 
material.

Något nedsatt

Den boende röker utomhus.

På möblerna

Avsevärt nedsatt

Den boende röker inomhus.

På textilerna

NejJa, antal: Ja, vilka:

Anmälarens tjänste-/yrkesbeteckningTelefonnummer eller e-post

Onko asunnossa lemmikkieläimiä?

ANMÄLNINGSDEL (anmälaren fyller i)

42 § i räddningslagen 29.4.2011/379, skyldighet att samarbeta.
Anmälan enligt paragrafen om uppenbar brandrisk eller annan risk för olyckor i en bostad eller på grund av den boendes handlingar.

tuotanto1
Sticky Note
Sänd blanketten per e-post, klicka på knappen "Sänd blanketten".
Välj först e-postprogram och klicka sedan OK.
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IFYLLANDE AV ANMÄLNINGSBLANKETTEN

Normgivningsbemyndigande för anmälningsplikten och blanketten

  42 § i räddningslagen (379/2011), samarbete för att förebygga olyckor

Användning av uppgifterna i anmälan
  Räddningsverket använder uppgifterna i anmälan för att bättre kunna riktar resurser till 

särskilda riskobjekt.  Genom att anmäla eventuella brand- och olycksrisker i objektet 
tryggar anmälaren sitt eget rättsskydd och uppfyller anmälningsplikten enligt - 42 § i 
räddningslagen.

Ifyllande av anmälningsblanketten
  Anmälaren fyller i blanketten enligt bästa förmåga och utifrån den information som är 

tillgänglig. Det är alltid fråga om anmälarens egen bedömning av situationen. Om man 
inte säkert vet svaret på en punkt i blanketten ska den punkten lämnas tom. Man be-
höver inte fylla i varje punkt i blanketten – även delvis ifyllda blanketter tas emot och 
behandlas. Utifrån uppgifterna på blanketten skapar den som behandlar anmälan en 
primär riskbedömning av objektet och ger det en angelägenhetsklass.

Returnering av blanketten: Fyll i blanketten och klicka på ”Sänd blanketten”.  Du kan också spara blanketten på 
din dator.

  Anmälan kan även sändas per post till adressen 
  Egentliga Finlands räddningsverk/riskhantering, Eriksgatan 35, 20100 Åbo

  Anmälan kan även göras till räddningsverket per telefon på numret 050 433 0260 eller 
personligen genom att besöka räddningsverkets kontor.

  Ytterligare information fås på webbplatsen www.vspelastus.fi eller av jourhavande 
brandinspektör 050 433 0260 eller pelastuslaitos.palotarkastaja@turku.fi

tuotanto1
Sticky Note
Sänd blanketten per e-post, klicka på knappen "Sänd blanketten".
Välj först e-postprogram och klicka sedan OK.



3 (3)

ANMÄLAN OM BRANDRISK ELLER 
ANNAN OLYCKSRISK I EN BOSTAD
Anmälningsdel

Åbo
Eriksgatan 35
20100 Åbo

Loimaa
Lamminkatu 48
32200 Loimaa

Pargas
Bläsnäsvägen 7
21600 Pargas

Salo
Kaakelitehtaankatu 4
24260 Salo

Nystad
Liljalaaksonkatu 25
23500 Nystad

Egentliga Finlands räddningsverk • tfn 02 2633 111 • fax 02 2633 1161 • pelastuslaitos@turku.fi • www.vspelastus.fi

IFYLLANDE AV BLANKETTEN OCH FRÅGORNAS BETYDELSE

Gråa områden
Den boendes namn (om känt) och adress.

Anmälarens namn, kontaktinformation och tjänstebeteckning
Anmälaren med kontaktinformation för eventuell vidare kontakt. (Anonyma anmälningar behandlas inte)

Övriga allmänna uppgifter om objektet
Bor flera än en person eller djur i bostaden. Om även barn bor i bostaden ska det antecknas i punkten Annat värt att notera.

Fritt formulerad beskrivning av objektet
Vad har gett anledning till oro för risk för brand eller olycka i bostaden.

Den boendes funktionsförmåga
Anmälarens uppriktiga bedömning av om de boende själva kan sörja för sin säkerhet samt på egen hand ta sig ut 
ur bostaden i händelse av en olycka. (Särskilt specialgrupper, äldre personer och personer med missbruksproblem 
eller psykiska problem ska beaktas.)

Brandvarnare
I bostaden ska finns en fungerande brandvarnare på varje våning och för varje påbörjad 60 m2. Brandvarnarna ska 
vara lämpliga för den boende, till exempel ska en hörselskadad person ha en brandvarnare med optisk varningssignal 
och vibrationskudde. Brandvarnarens funktionsskick ska säkerställas genom att trycka på testknappen månatligen.

Mängden saker, typ av material och den allmänna ordningen i bostaden
Om det finns mycket saker i bostaden eller den är allmänt i oordning ska det anmälas. Om mängden saker är så stor 
att det inte går att röra sig smidigt i bostaden eller sakerna blockerar en utrymningsväg, är mängden saker i bosta-
den ofta för stor (stor brandbelastning).
Räddningsmyndigheten önskar att också eventuellt livsmedelsavfall anmäls, om avfallet orsakar tydliga lukt- eller 
andra olägenheter.  Då kan räddningsmyndigheten vid behov konsultera den regionala hälsovårdsinspektören om 
en eventuell gemensam inspektion av bostaden.

Spisens säkerhet
Om spisens yta används som förvaringsplats ska den tömmas, och om problemet är återkommande ska saken an-
mälas till räddningsverket.

Elapparater
Om elapparaterna i bostaden verkar vara i dåligt funktionsskick eller om de är täckta av brännbart material ska det 
antecknas här.

Användning av eld i bostaden
Om det finns en eldstad i bostaden eller ljus tänds ofta i bostaden ska det antecknas här.

Den boendes rökning
Om man röker i bostaden antecknas det här. Rökning inomhus är alltid en risk som det är viktigt att anmäla, särskilt 
om det också finns andra brand- och olycksrisker.

Annat värt att notera
Exempelvis om anmälan handlar om barn eller om det i den boendes handlingar eller miljö finns annat som kan ut-
göra en brand- eller olycksrisk, ska dessa antecknas i den här punkten.

Har den boende informerats om anmälan?
Ifall anmälaren själv har informerat den boende om att en anmälan har lämnats.

Har anmälan om bostaden gjorts till någon annan myndighet?
Ifall bostaden har anmälts också till någon annan myndighet än räddningsmyndigheten ska det antecknas här.
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