
Senast uppdaterad: 2011-12-09 / Annica Nilsson 

Original till: Lokalbokningen 
Kopia 1 till: Säkerhetsansvarige 
Kopia 2 till: Sörmlandskustens räddningstjänst (fax:0155 21 66 65) 

Säkerhetsinstruktion vid tillfällig övernattning 
 

Säkerhetsansvarig som är utsedd av hyresgästen 
Vid övernattningen skall den säkerhetsansvarige som är angiven i ”anmälan” finnas i lokalerna. 
Han/Hon skall vara myndig och tillgänglig på det telefonnummer som är upptaget i ”anmälan”. 
Den säkerhetsansvarige skall vara väl förtrogen med gällande utrymningsplan för aktuella lokaler och 
med den utrustning som finns för brandsläckning. 
 
Information till dem som övernattar 
Den säkerhetsansvarige skall informera de som övernattar om de säkerhetsinstruktioner som gäller 
samt om innehållet i utrymningsplaneringen för de aktuella lokalerna. 
 
Vaken vakt alternativt en särskild person i varje r um 
En vaken myndig person som ansvarar för säkerheten skall finnas ronderande i lokalerna. Om det finns 
ett automatiskt brandlarm kan ett alternativ vara att låta minst en särskilt utsedd myndig person (som 
kan vara sovande), finnas i varje rum där övernattning förekommer. 
För att kunna hjälpa till vid en ev. utrymning skall personerna vara väl förtrogna med uppgifterna och 
anvisningarna i utrymningsplanen och med den utrustning som finns för brandsläckning. 
 
Förläggning i rummen 
För varje rum finns angivet ett maximalt antal personer som samtidigt får övernatta i lokalen (se bifogad 
ritning). 
Inventarier som bänkar, stolar och bord skall placeras på så sätt att de inte förhindrar eller försvårar 
utrymning. Korridorer och trapphus skall användas för utrymning och får aldrig användas för förvaring 
av möbler eller annan brännbar eller hindrande utrustning. 
 
Begränsningar i verksamheten  
Rökförbud gäller i lokalerna för övernattning. Inga brandfarliga vätskor eller gaser (T-röd, fotogen, 
bensin, gasol mm) får finnas i lokalerna för övernattning. I lokalerna får inte heller aktiviteter genomföras 
där öppen eld förekommer med tex gasollampor, fotogenlyktor, grillning o.dyl. 
 
 
Vid frågor kontakta uthyrarens 
kontaktperson:……………………………… ………………………………. 
 
 

Övernattningslokal …………………………………………………….. 

Adress ……………………………………………………………………… 

 

Övernattningstid fr o m ............../……..…..t o m ............./……....   

Antal personer ……………………. 

 

Namn Säkerhetsansvarig ………………………………..      Mobil tfn ……………………………. 

 
Då jag som säkerhetsansvarig undertecknar denna säkerhetsinstruktion är jag medveten om att det är 
jag som bär ansvaret för arrangemanget och säkerheten. Jag har tagit del av och följt de 
säkerhetsföreskrifter som Sörmlandskustens Räddningstjänst har skrivit i denna instruktion. 
 
 
…………………………………………………………… ………………………………………………… 
Underskrift Säkerhetsansvarig   Datum  


