Blankett för egenkontroll av bostadsbyggnader
Fastigheten på den givna adressen är:
Bostad

Fritidsbostad

Töm fälten

Annan fastighet? __________________________

Skriv ut blanketten

Spara form

Fastighetens kontaktuppgifter
Fastighetens adress
Postnummer/plats
Ägares namn
Telefon

Skriv ditt telefonnummer UTAN bindestreck på närliggande rutor.

E-post
Endast räddningsmyndigheten har tillgång till kontaktuppgifterna
Handbokens sida
nr:

2

Punkt eller del som ska granskas

Repareras

I skick

Berör inte
fastigheten

Jag känner till nödnumret och kan göra en nödanmälan

2,
Jag har beredskap inför eventuella störningar och farosituationer i mitt hem
10-12

6

Brandvarnare minst 1st/ 60m2 och våning samt regelbunden testning av brandvarnarens funktion
Det finns utrustning för förstahandssläckning (släckningsfilt, handbrandsläckare) i
min bostad, jag vet hur den används
Nödutrymning från andra våningen är möjlig. Fastmonterade stegar finns och
nödutgångens öppningsbara fönster har fasta handtag.
Taksäkerhetsprodukter, fasta husstegar, takstegar och takbryggor är i skick och
underhållna

6

Husets adressmärkning(nummer)är i skick och syns från vägen

7

Garaget/carporten används för sitt ändamål och är fri från obehörigt material.
(O.b.s! Begränsningar i mängder brännbara vätskor)

8

Kemikalier, bl.a. bensin, flytgas eller terpentin förvaras enligt bestämmelserna

8

Risken för anlagda bränder är beaktad. Lätt antändligt material förvaras inte i
närheten av byggnader

9

En sotare sotar eldstäder och rökkanaler varje år. (Fritidsbostäder vart tredje år)

9

Skydd framför eldstaden av obrännbart material

3
4
5

Elapparater används på ett säkert sätt, utan faror för hälsa eller egendom, risken

10-11 för elbränder är minimerad (o.b.s! Säkringstavlan)
Bastuns brandsäkerhet, skyddsavstånden till brännbart material är tillräckligt.
11,
bilaga

11

I bastun torkar man inte byke eller förvarar antändligt material.

Hemmets mediciner förvaras i ett låst skåp och utom räckhåll för barn och husdjur

ALLA OVANSTÅENDE PUNKTER ÄR I SKICK
Tidtabellen för de brister som skall åtgärdas:
Närmare upplysningar:

Närmare upplysningar som bilaga.
Nej
Ja
Ort och datum:

Med min underskrift försäkrar jag att uppgifterna är korrekta:
Namn och namnförtydligande

Tilläggs information : www.vspelastus.fi/sv/egenbrandsyn eller brandinspektören må-fr kl. 9-14 tfn 040 6740630
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