
Dokumentation vid avslutande av räddningsinsats 
efter skogsbrand och information till berörda markägare 

Undertecknad, räddningsledare, har beslutat att räddningsinsats är avslutad. 
Grund för beslutet ……………………………………………………………………………………….............................................................
............................................................…………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………................................................................................................
.........................……………………………………………………………………………………………………………………………

Klockan   ……….       den ……            -            -       ……….           -………………….             -…………………. 

Efter insats vid:……………………         

Fastighetsbeteckning/ar:…………………………………………………..

Räddningsledaren har meddelat berörda markägare att insatsen avslutats och uppmärksammat 
dem om behovet av bevakning som därmed åligger dem. Räddningsledaren har genom denna 
handling skriftligt informerat berörda markägare/nyttjanderättshavare om:

 0 Beslutet att avsluta insatsen, samt behov av
 0 Bevakning och därmed sammanhängande arbeten 

Följande ska särskilt beaktas: …………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………....................................................................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………….........................................................................................................................…………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………. 

En kopia av denna handling utdelas till varje berörd markägare. 
Originalet arkiveras av Räddningstjänsten.



Signatur, räddningsledare ............................................................................................................................................   
…………………………………………………

Namnförtydligande  ………………………………………………..

Nedanstående markägare kvitterar information om beslutet att avsluta insatsen och att 
information getts om behovet av bevakning, enligt detta dokument:

 

Signatur, markägare ........................................................................................................................................……

Namnförtydligande  …………………………………………………

Information till markägare efter avslut av räddningsinsats vid skogsbrand

Tillhandahåller räddningstjänsten ut utrustning till markägaren?         Ja1  Nej
Om ja vilken utrustning?
.........................................……………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………...............................................................................

Vilka resurser har markägaren till sin förfogande? 
.........................................……………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………...............................................................................

1 Villkor för detta, t ex i form av hyresavtal kan upprättas av respektive Räddningstjänst. 



Riskbedömning (påtala särskilt olycksrisker kopplade till branddrabbad skog, som fallande träd, till- och 
frånfartsvägar, mobiltäckning, hälsofara med vätskebrist, rök med mera.)

Karta/kartskiss över brandområdet finns på sista sida i denna information.
De kommande 5 dagarnas väderprognos för området (inklusive dygnsvariation) rörande brandrisk finns att 
hitta i MSB:s app Brandrisk ute.
.........................................……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………...............................................................................
Bevakning rekommenderas bestå av följande moment (arbetsuppgifter, tider för kontrollrundor etc):

.........................................……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………...............................................................................

Dialog med räddningstjänst rörande bevakning och händelseutveckling sker löpande på 
överenskommet sätt. Då bevakningen avslutas skall det meddelas till räddningstjänst och SOS.……………………
……………………………………………...............................................................................
Kontaktpersoner hos räddningstjänsten om det uppstår frågor kring bevakning:
………………………………………………………….. ………………………………………
………………………………………………………….. ………………………………………

 

Om branden blossar upp och riskerar att bli okontrollerad:
Larma 112



Karta/skiss över brandområdet
Markera områden för särskild uppmärksamhet, t.ex. pga kanternas beskaffenhet, vegetationstyp etc. 
Kända områden med pyrande glödbränder och andra högriskområden bör markeras särskilt.
Gå igenom hur risken i olika sektorer kan påverkas av väderhändelser. 
Utnyttja markägarens kartor om dessa är lämpligare för ändamålet!
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