
AVSLUTANDE AV RÄDDNINGSTJÄNSTEN OCH ÖVERLÄMNING 
TILL ÄGAREN ELLER NYTTJANDERÄTTSHAVAREN

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 9 §

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor: 3 kap 9 § En räddningsinsats är avslutad när den som leder insatsen 
(räddningsledaren) fattar beslut om detta. Beslutet skall redovisas i skriftlig form.
När en räddningsinsats är avslutad skall räddningsledaren, om det är möjligt, underrätta ägaren eller nyttjande-
rättshavaren till den egendom som räddningsinsatsen har avsett om behovet av bevakning, restvärdeskydd, 
sanering och återställning.
Behövs bevakning med hänsyn till risken för nya olyckor men kommer bevakningen inte till stånd, får räddningsle-
daren utföra bevakningen på ägarens eller nyttjanderättshavarens bekostnad.
Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs.

EmergencyInfo Box 8, 130 54 Dalarö 2005-2:3
www.emergencyinfo.se Kort nr 20:50

KOPIERA FÖR EGET BRUK

Beslutsstöd för räddningstjänsten      Emergency INFO 

    Organisation    Telefon:     

RÄDDNINGS-       Fax:      

TJÄNSTEN   Namn (räddningsledare)  Mobil:    

        
    Typ av insats: 
    

RÄDDNINGSINSATS Adress:           Vån/Tr:  

    Insatsen påbörjades Dat  / 20__ Kl:    Larmnr:   

    Insatsen avslutades Dat  / 20__  Kl:  

    (info)

    Företag:           

    Namn:          
    Personnummer:        (ej obligatoriskt)

    Adress:                                                 

    Postadress:         

    Telefon:                  Fax:     

    Mobiltelefon:          

     Försäkringsbolag:         

    Försäkringsnummer:        

    Underättad: [  ] ja   [  ] Nej [  ] av Polis [  ] Lämnat ex. i brevlåda

SIGNATUR   Räddningsledare:        
 
    Ägare/nyttjanderättshavare:      

(brand, översvämning etc.)

Detta avtal är upprättat i två exemplar. Undertecknarna erhåller varsin kopia.

FASTIGHETSÄGARE/ 
NYTTJANDRÄTTS-
HAVAREN

En blankett upprättas för varje för-
säkringstagare som är drabbad och 
lämnas kvar till ägare/innehavare. 
Finns inte ägare/innehavare till-
gänglig lämna ett exemplar i brevlå-
dan om möjligt.
Informationsplikt anses uppfylld om   
RL sökt ägare/innehavare via tele-
fon (telefonupplysning) och lämnat 
meddelande.

Motivera ert beslut att avsluta 
insats om ägaren/nyttjanderätts-
havaren själv skall utföra vissa 
efterföljande åtgärder.

Räddningstjänstinsats bör kunna 
avslutas när olyckan inte kan till-
foga ytterligare skada på egendo-
men eller RL bedömmer att den 
enskilde själv kan förhindra ytterli-
gare skada på egendomen.

Notera om någon annan övertagit 
ägarens eller nyttjanderättshava-
rens ansvar.

[  ] RL anser att undertecknad själv kan övertaga ansvaret för skadan på 
 egendomen och förhindra att nya olyckor inträffar.
[  ] RVR ledare är kontaktad (namn & tel på baksidan).



ÄGAREN/NYTTJANDERÄTTSHAVARENS ÅTGÄRDER VID BRAND, RESTVÄRDESSKYDD, SANERING, 
BEVAKNING OCH ÅTERSTÄLLNING EFTER RÄDDNINGSINSATS

AVSLUTANDE AV RÄDDNINGSTJÄNSTEN OCH ÖVERLÄMNING TILL ÄGAREN ELLER 
NYTTJANDERÄTTSHAVAREN
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 9 §       Emergency INFO 

Beslut kan inte överklagas enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och innebär att ansvaret för bevakning 
efter räddningsinsats åligger ägaren/nyttjanderättshavaren av egendom på vilken räddningsinsats utförts.
Nedan direktiv skall beaktas för att erforderlig bevakning, restvärdesskydd, sanering och återställning skall kunna 
anses vara tillgodosett för att inte orsaka ytterligare skada eller följdskada genom påverkan av väder och vind 
samt släckvatten eller kemikalier.

    Namn:

RESTVÄRDESLEDARE  Telefon:     Mobil:      

Bevakning efter Branddagen   
brand     

   Dygn 2     

   Dygn 3-5    
        

   Dygn 6 - t.v.    
        
        

Restvärdesskydd Täckning    
       

   Bortforsling   
       

Sanering  Vattensugning    
        

   Avfuktning    
        
        

   Sanering av    
   utrustning     

Bevakning  Egen bevakning    
              
       
       

   RTJ bevakning    
              
   

Annat (återställning etc.):

Brandplatsen skall bevakas kontinuerligt under 
[  ] 6 tim   [  ]12 tim   [  ]18 tim   [  ] 24 tim

Brandplatsen skall efterkontrolleras 3ggr 
(på morgonen, till lunch samt på kvällen).

Brandplatsen skall efterkontrolleras på morgo-
nen samt på kvällen.

Brandplatsen skall efterkontrolleras en gång 
per dag mellan KL15-17 tills ingen rök syns 
under fyra dagar i följd.

Bortforsling av utrustning, maskiner,  material 
eller lager till annan lokal.

Vatten i objektet bör avlägsnas för att  minska 
vattenskada.

Räddningstjänsten anordnar bevakning på äga-
rens bekostnad för att förhindra nya olyckor. 

Bevakning skall anordnas av ägaren för att för-
hindra nya olyckor. 

Avfuktning i objektet bör genomföras för att 
sänka fuktighetshalten och minska korrosion 
samt mögel.

Täckning av t.ex. tak, fönster, dörrar eller mate-
rial.

Sanering av kontaminerad utrustning från t.ex. 
vatten, kemikalier eller brandrök.

Vaktbolag:

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

Anteckningar:

Räddningsledaren skall markera de alternativ som särskilt skall beaktas.

På ägarens anmodan ordnat bevakning av 
egendomen för att förhindra skadegörelse, 
stöld eller att obehöriga får tillträde

[  ]

Ägaren/nyttjanderättshavaren ordnar bevak-
ning av egendomen för att förhindra skadegö-
relse, stöld eller att obehöriga får tillträde

[  ]

Sign RL/Ägare     Sid 2 
  ..............................................  / .............................................. 


