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Placering: stadsdel, kvarter, tomt

Adress Telefonnummer

Beräknat färdigställningsårSkyddsklass Plats för personer Färdigställningsår

Namn

Adress

Andra användare (som utlovats användning av skyddsrum)

Byggnad som skyddsrummet i första hand är planerat för

Skyddsrummets dimensioneringsgrund

Ventilationsanläggningar totalt

Specialfilter

Reservgeneratorer

Bränsle

Uppvärmningsbränsle

Reservbehållare m3

Behållare m3

El-driven ventilationsanläggning (bypassmängd)

Reservfilter

Övriga förbränningsmotorer

Användning under normala förhållanden

Används som

husskydd

gemensamt skyddsrum för flera hus

allmänt skyddsrum

ledningsplats för befolkningsskydd eller motsvarande

skydd för anläggning eller motsvarande

Skyddsrum

Slussrum

Toaletter (även utrymmesreservering)

Rengöringsrum / första hjälpen-utrymme

Ventilationsanläggning

Övriga utrymmen

Skyddat utrymme totalt

Byggnader / skydd

Övriga skyddsrum

Infartsväg

Nödutgång

Förstärkta gångleder

Nödutgångsöppningar

Utrymmen

personer m2

st. m2 st.

2.
Ägare

1.
Skyddsrum

7.
Datum och
underskrift

3.
Användning

4.
Utrymmen

5.
Utrustning

6.
Uppvärmning

Anmälarens underskrift Namnförtydligande

i huset

bostadshus

Kylanläggning

Flödesvattensug

Fjärrvärme

Reservbelysning

Reservvattentank

Byggnadens värmecentral

Vattenledning

Telefonanslutning

Ingen uppvärmning

Dricksvattenbrunn

Centralantenn

Skyddets egen

Avlopp

annat, vad

personmängd

st

st

st stkW kWkVa kVa

m3/h

st

våningsyta m2

affärs-/myndighetsbyggnad industribyggnad skolbyggnad

fristående

Inlämnas till byggnadstillsynsmyndigheten för vidarebefordring till räddningsmyndigheten vid ansökan om bygglov

____ /____ 20____
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Sticky Note
Sänd blanketten per e-post, klicka på knappen "Sänd blanketten".
Välj först e-postprogram och klicka sedan OK.
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