
RAPPORT OM MISSFÖRHÅLLANDEN 
Enligt Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
Skyldigheter att rapportera vissa iakttagelser och att biträda vid utredning 

3 kap 7 § Upptäcks i samband med räddningstjänst, sotning, brandskyddskontroll, tillsyn eller undersökning av en 
olycka enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor en brist eller ett missförhållande som kan leda till en annan 
olycka än brand, skall räddningsledaren eller den som utför sotning eller brandskyddskontroll, förrättar tillsyn eller 
undersökning av olyckor underrätta den ansvariga myndigheten om förhållandet.
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KOPIERA FÖR EGET BRUK

Beslutsstöd för räddningstjänsten      Emergency INFO 

    Organisation    Telefon:     

         Fax:      

    
Namn

     Annat:     

     Typ av insats/inspektion:       

    Adress:          

    Larmnummer/diarienummer:     

    Påbörjas dat:     /      20__ Kl:       Sign:

    Avslutas dat:     /      20__ Kl:       Sign:

    Företag:         

    Namn:          

    Personnummer:       (ej obligatoriskt)

    Adress:         

    Postadress:         

    Telefon:         

     Fastighetsbeteckning:       

    Annat:         

Information om brist eller missförhållande

SIGNATUR:         Dat: /  20

 YTTERLIGARE INFO [  ] JA [  ] NEJ/ VGV: 

RÄDDNINGSINSATS/
INSPEKTION

RÄDDNINGS-
TJÄNSTEN

FASTIGHETSÄGARE
NYTTJANDERÄTTS-
HAVARE



Kompletterande information:

Obs! vid missförhållande som kan leda till brand bör en 
brandinspektör göra en särskild brandsyn på objektet 
för att utreda vilka åtgärder som bör vidtagas.

Om ingen egen rapport finns kan denna blankett även 
användas internt.

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

3 kap. Kommunens skyldigheter

Skyldigheter att rapportera vissa iakttagelser och att 
biträda vid utredning 

7 § Upptäcks i samband med räddningstjänst, sotning, 
brandskyddskontroll, tillsyn eller undersökning av en 
olycka enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
en brist eller ett missförhållande som kan leda till en 
annan olycka än brand, skall räddningsledaren eller 
den som utför sotning eller brandskyddskontroll, förrät-
tar tillsyn eller undersökning av olyckor underrätta den 
ansvariga myndigheten om förhållandet.

8 § En kommun skall biträda vid utredning som polis-
myndigheten eller någon annan myndighet gör med 
anledning av en olycka vid vilken kommunen skall 
ansvara för räddningstjänsten eller med anledning av 
ett tillbud till en sådan olycka.
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