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RÄDDNINGSFÖRORDNING
för landskapet Åland

Utfärdad i Mariehamn den 23 november 2006

Med stöd av räddningslagen (2006:106) för
landskapet Åland föreskrivs1):
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Räddningsförordningens innehåll
Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om räddningsdelegationens verksamhet, räddningsplaneringen i landskapet,
hur räddningsservicen skall vara upplagd, vilka
behörighetskrav som skall ställas på räddningspersonalen samt hur sotningen och rengöringen av ventilationskanaler skall utföras.
Förordningen innehåller även närmare bestämmelser om vilka säkerhetsåtgärder som
skall vidtas då offentliga tillställningar anordnas, eldning och annan brandfarlig verksamhet,
brandvarnares utplacering och funktion, vad
som skall iakttas då riskfylld verksamhet utövas, utrymningsvägar och räddningsvägar,
brandsyn samt landskapsalarmcentralens organisation, dess uppgifter och personal.
1)

2 kap.
Räddningsdelegationen
2§
Räddningsdelegationens sammansättning
I räddningsdelegationen ingår en ordförande,
en viceordförande, ett av landskapsregeringen
fastställt antal övriga medlemmar samt deras
suppleanter.
Ordföranden, viceordföranden, de övriga medlemmarna samt suppleanterna utses av landskapsregeringen. Därtill utser landskapsregeringen en sekreterare för delegationen.
Olika myndigheter och organisationer som
har väsentlig betydelse för räddningsverksamheten och bekämpningen av miljöskador i landskapet skall vara representerade i delegationen.
3§
Räddningsdelegationens reglemente
Landskapsregeringen utarbetar i samråd
med räddningsdelegationen ett reglemente som
närmare anger hur delegationen skall bistå
landskapsregeringen vid utveckling, planering
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och uppföljning av räddningsverksamheten och
bekämpningen av miljöskador i landskapet.
Reglementet fastställs av landskapsregeringen.
4§
Räddningsdelegationens verksamhetsperiod
Räddningsdelegationen verkar tills en ny
landskapsregering tillsatts i enlighet med bestämmelserna i 6a kap. lagtingsordningen
(1972:11). En ny räddningsdelegation tillsätts
efter att en ny landskapsregering tillsatts.
3 kap.
Planeringsskyldighet
5§
Översiktsplan för räddningsverksamheten
Då översiktsplanen utarbetas i enlighet med
vad som föreskrivs i 12 § räddningslagen
(2006:106) för landskapet Åland (räddningslagen) skall räddningsdelegationen medverka.
När planen utarbetats fastställs den av landskapsregeringen. Innehållet i planen uppdateras, minst vart femte år.
6§
Extern räddningsplan
Med extern räddningsplan avses i denna förordning en sådan plan för storolyckor som i
enlighet med 13 § räddningslagen skall utarbetas för en i annan lagstiftning särskilt definierad anläggning i vilken farliga kemikalier tillverkas, används, hanteras eller upplagras.
7§
Allmänna riktlinjer utgående från vilka
innehållet i den externa räddningsplanen
skall fastställas
Innehållet i den externa räddningsplanen
skall fastställas med beaktande av att
1) det byggs upp en kapacitet som gör det
möjligt att dels i förväg vidta erforderliga åtgärder för att minimera olycksrisken, dels bemästra en olycka som inträffat så att skadorna på
människor, miljö och egendom blir så små som
möjligt,
2) nödvändiga åtgärder vidtas för att människorna och miljön skall kunna skyddas så effektivt som möjligt mot de omedelbara följderna av
en storolycka,
3) befolkningen, de som deltar i räddningsverksamheten samt övriga myndigheter och produktionsanläggningar som berörs av verksamheten vid anläggningen får behövliga uppgifter
om en farlig situation och om vilka åtgärder som
därvid måste vidtas samt

4) förberedelser gjorts för att omgivningen
skall kunna saneras så att verkningarna av en
olycka på sikt skall kunna undanröjas.
8§
Innehållet i den externa räddningsplanen
Den externa räddningsplanen skall innehålla
en redogörelse för
1) hur anläggningens interna räddningsorganisation är uppbyggd där uppgifter om berörda
tjänsteinnehavares befattning och funktion
anges,
2) hur larm inom och utanför anläggningen
utgår samt hur en nödanmälan görs då en olycka
inträffar eller farliga situationer uppstår,
3) hur räddningsverksamheten leds och organiseras, vilken aktionsberedskap som upprätthålls, hur räddningsresurserna fördelas samt
hur kommunens räddningsmyndighet, övriga
myndigheter och anläggningens interna räddningsorganisation samordnar sin verksamhet
då en olycka inträffar,
4) vilka som i egenskap av sakkunniga skall
vara tillgängliga vid olyckor och skadebekämpning,
5) den bekämpningsutrustning som skall finnas tillgänglig vid anläggningen,
6) vilka olycksrisker som finns inom anläggningen, vilka förberedande åtgärder som vidtagits för att nedbringa dessa samt hur verksamheten vid anläggningen skall bedrivas när olyckor inträffar eller fara hotar,
7) hur allmänheten skall förhandsinformeras
om olycksriskerna inom anläggningen och hur
allmänheten skall varnas och informeras om en
olycka som inträffat samt
8) vilka kontakter som etablerats med myndigheter utanför landskapet, vilka förutsätts
medverka på grund av olyckans utsträckning.
Den externa räddningsplanen skall uppdateras minst vart tredje år och samordnas med
andra planer för anläggningen så att den externa
räddningsplanen och de övriga planerna bildar
en enhetlig och fungerande helhet. Innan den
externa räddningsplanen fastställs skall uppgifterna om dess innehåll kungöras i enlighet
med bestämmelserna i landskapslagen
(1926:17) om antagande av lagen om offentliga
kungörelser, given den 2 februari 1925 och landskapsförordningen (1926:18) om antagande av
förordningen rörande tillämpning av lagen om
offentliga kungörelser, given den 2 februari
1925.
9§
Räddningsplaner för upprätthållande
av den egna beredskapen
Som ett led i upprätthållandet av den egna
beredskapen skall, i enlighet med 11 och 14 §§
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räddningslagen, den som äger eller innehar eller
i övrigt ansvarar för verksamheten i de fastigheter eller vid de evenemang som avses i 2 mom.
utarbeta en särskild räddningsplan för upprätthållande av den egna beredskapen (räddningsplan). Räddningsplanen skall utarbetas i samråd med kommunens räddningsmyndighet som
i oklara fall avgör om en räddningsplan för ett
enskilt objekt överhuvudtaget behöver utarbetas.
Räddningsplanen gäller för
1) bostadsbyggnader, byggnadsgrupper på
samma tomt och byggnadsplatser under förutsättning att bostadsbyggnaderna, byggnadsgrupperna eller byggnadsplatserna inrymmer
minst fem bostadslägenheter,
2) sjukhus, omsorgshem, vårdinrättningar,
service- och bostadshus för funktionshindrade
och andra specialgrupper samt för andra motsvarande lokaler, där det finns människor som
har nedsatt förmåga att upptäcka en farlig situation eller försämrade möjligheter att handla
i en farlig situation på det sätt som situationen
kräver,
3) inkvarteringsanläggningar såsom hotell,
vandrarhem, gästhem, pensionat och andra
motsvarande lokaler, under förutsättning att de
har mer än tio inkvarteringsplatser,
4) stugbyar bestående av minst fem fritidsstugor belägna inom samma administrativa
område och i anslutning till varandra,
5) campingplatser,
6) samlings- och affärslokaler där det rör sig
ett stort antal personer, såsom restauranger
med flera än 50 kundplatser, daghemslokaler
med flera än 25 platser, butiker, gallerior, skolor, idrotts- och utställningshallar, teatrar, kyrkor, bibliotek och terminaler för resande vilka
har en golvyta som är större än 500 m2,
7) industri-, produktions- och lagerlokaler
med fler än tio anställda,
8) lokaler, i vilka hantering eller lagring av
kemikalier kan medföra fara för människors liv,
hälsa, egendom eller miljön,
9) lokaler som i enlighet med författning eller
myndighetsbeslut har försetts med en automatisk släckningsanordning eller brandlarmanläggning,
10) företag, inrättningar och liknande där
antalet anställda och andra människor som
samtidigt är på plats i allmänhet uppgår till
minst 30 st,
11) utomhusarenor med minst 500 åskådarplatser samt
12) sådana evenemang som ordnas av någon
som bedriver affärsverksamhet eller av någon
annan sammanslutning, där den fara som föreligger för personer, brandskyddet eller miljön
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eller de skador som kan förorsakas av en eventuell olycka beräknas vara allvarliga därför att
ett stort antal människor deltar i evenemanget
eller för att evenemanget i sig omfattar särskilda risker.
10 §
Räddningsplanens innehåll
I tillämpliga delar skall räddningsplanen
innehålla en beskrivning över
1) förutsägbara farliga situationer och deras
verkningar,
2) vilka åtgärder som vidtagits för att förebygga farliga situationer,
3) vilka utrymnings- och skyddsmöjligheter
som finns,
4) vilka släcknings- och räddningsarrangemang som inrättats,
5) vem som är säkerhetsansvarig och vilka
som i övrigt ingår i säkerhetspersonalen,
6) hur säkerhetspersonalen reserveras och
utbildas,
7) hur säkerhetspersonalen, den övriga personalen samt de som bor permanent i eller i
närheten av de lokaler, byggnader, anläggningar eller evenemang som avses i 9 § 2 mom. skall
informeras om planen och de uppgifter som den
innehåller,
8) vilken typ av räddningsmateriel som behövs om de i 1 punkten avsedda situationerna
inträffar,
9) hur olika olycks-, faro- och skadesituationer som förutsetts enligt 1 punkten skall kunna
bemästras om de uppstår samt
10) hur och när planen uppdateras.
Omfånget av och innehållet i räddningsplanen skall stå i proportion till byggnadens eller
anläggningens storlek och de risker som är förknippade med den.
I räddningsplanen för den typ av byggnader
och inrättningar som avses i 9 § 2 mom. 2 punkten skall det ingå en separat utredning över hur
den nedsatta funktionsförmågan hos dem som
befinner sig i byggnaden eller lokalen beaktats
i förberedelserna inför en farosituation.
Vid behov skall även sådan fastighetsanvändning som avviker från det normala beaktas
i räddningsplanen.
Om det med stöd av annan lagstiftning utarbetats en särskild plan som gäller för någon av
de i 9 § 2 mom. avsedda lokalerna, byggnaderna, anläggningarna eller evenemangen och som
vid sidan av annat innehåller sådant som skall
finnas i en räddningsplan behöver någon räddningsplan för fastigheten inte utarbetas. I
dessa fall skall den särskilda planen kompletteras så att den innefattar alla de uppgifter som
skall finnas i en räddningsplan för fastigheten.
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Innehållet i räddningsplanen skall uppdateras minst vart femte år. När planen uppdateras
skall de som bor eller arbetar i den fastighet för
vilken planen gäller informeras om uppdateringen. Även andra som skall delta i verkställigheten av räddningsplanen skall informeras om
uppdateringen.
4 kap.
Räddningsservice
11 §
Beslut om nivån på räddningsservicen dess
form och innehåll
I beslutet om nivån på räddningsservicen
skall det ingå en redogörelse för
1) vilka olycksrisker som kan beröra kommunen och vilka riskobjekt som finns inom kommunen,
2) hur kommunen samarbetar med andra
kommuner och organisationer,
3) vilka personella och materiella resurser
som skall finnas i kommunen för att nödvändiga
räddningsåtgärder skall kunna vidtas när en
olycka inträffar eller då fara hotar,
4) vilka personella och materiella resurser
som skall finnas i kommunen för att det skall
vara möjligt att leda, utveckla, övervaka, ge
utbildning och sprida information om räddningsverksamheten i kommunen,
5) hur kommunens invånare, företag och inrättningar skall informeras om och utbildas i
sådant som rör säkerhetsfrågor och vilka allmänna mål som i anslutning härtill skall uppställas,
6) hur brandsynerna genomförs och sotningen
ordnas i kommunen,
7) hur den operativa räddningsverksamheten
rent faktiskt organiseras och leds, vilken personal, vilken typ av materiel och vilka tilläggsresurser, exempelvis från andra kommuner, som
härvid står till kommunens förfogande,
8) vilken beredskap som upprätthålls i kommunen,
9) hur befolkningen varnas, informeras och
skyddas i farosituationer,
10) hur befolkningsskyddsarbetet bedrivs
samt
11) när beslutet skall ses över och revideras.
5 kap.
Behörighetskrav
12 §
Behörighetskrav för personal i huvudsyssla
För att få tjänstgöra som befäl krävs att
sökanden avlagt befälsexamen vid en sådan
läroanstalt inom Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet (EES) som ger befälsutbildning
för allmän räddningstjänst på lägst yrkeshögskolenivå eller motsvarande nivå. Med befäl
avses sådan personal som självständigt kan
handha administrativa uppgifter och förebyggande säkerhetsarbete samt kan handha ansvaret för den operativa ledningen vid räddningsinsatser.
För att få tjänstgöra som underbefäl krävs att
sökanden avlagt underbefälsexamen vid en sådan läroanstalt inom EES som ger yrkesutbildning för allmän räddningstjänst. Med underbefäl avses sådan personal som kan delta i förebyggande säkerhetsarbete och som leder en operativ utryckningsenhet under ledning av ett befäl.
För att få tjänstgöra inom manskapet krävs
att sökanden avlagt manskapsexamen vid en
sådan läroanstalt inom EES som ger yrkesutbildning för allmän räddningstjänst. Med manskap avses sådan personal som ingår i en operativ utryckningsenhet och som utför sina uppgifter under ledning av ett underbefäl.
Räddningschefen skall uppfylla behörighetskraven för befäl.
13 §
Behörighetskrav för personal vid
landskapsalarmcentralen
För att få tjänstgöra som alarmmästare
krävs att sökanden avlagt examen på befälsnivå
för räddningsväsendet eller yrkeshögskoleexamen med lämplig inriktning och har god kännedom om räddningsväsendet jämte anslutande
verksamheter.
För att få tjänstgöra som alarmoperatör
krävs att sökanden genomgått en alarmoperatörsutbildning som godkänts av landskapsregeringen.
14 §
Behörighetskrav för personal i bisyssla eller
inom avtalsbrandkår
Den som regelmässigt skall utföra räddningsuppdrag i bisyssla eller inom avtalsbrandkår
måste ha genomgått en av landskapsregeringen
godkänd utbildning som uppfyller kravnivån för
de uppgifter som skall utföras och som beaktar
de krav som arbetarskyddsbestämmelserna
ställer.
Landskapsregeringen fastställer vilka kursprogram som skall ingå i utbildningen.
15 §
Undantag från behörighetskraven
Endast sådana omständigheter som medför
att det inte i erforderlig utsträckning går att
anställa personal som uppfyller de i 12 och 13 §§
föreskrivna behörighetskraven utgör sådana
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särskilda skäl som enligt 23 § 3 mom. räddningslagen berättigar landskapsregeringen att
medge undantag från behörighetskraven.
6 kap.
Sotning
16 §
Sotningsobjekt
Eldstäder som eldas med fast eller flytande
bränsle och rökkanaler för dessa skall sotas
regelbundet i enlighet med vad som föreskrivs i
detta kapitel.
Bestämmelsen i 1 mom. tillämpas inte på
öppna spisar samt eldstäder och eldytor i centralvärmepannor.
17 §
Sotningsintervall
Sotning skall utföras med följande intervall:
1) eldstäder och rökkanaler vilka används i
näringsverksamhet sotas efter behov, dock åtminstone en gång per år,
2) rökkanaler för centralvärmepannor som
eldas med lätt brännolja sotas åtminstone en
gång vartannat år,
3) rökkanaler för centralvärmepannor som
eldas med tung brännolja eller fast bränsle
sotas åtminstone en gång per år,
4) hushållseldstäder i enskilda hushåll såsom köksspisar, kakelugnar, kaminer och dylikt
som används som primär källa för uppvärmning
av utrymmen och för matlagning sotas åtminstone en gång per år,
5) hushållseldstäder enligt föregående punkt
som inte används som primär källa för uppvärmning av utrymmen och för matlagning sotas
åtminstone en gång vart fjärde år samt
6) eldstäder i fritidshus och bastuugnar i
enskilt bruk sotas åtminstone en gång vart
fjärde år.
Från bestämmelserna i 1 mom. kan, om sotaren i samråd med fastighetsinnehavaren konstaterar att detta är tillräckligt, avvikelser göras så att
1) objekt som enligt huvudregeln i 1 mom.
skall sotas en gång per år kan sotas en gång
vartannat år,
2) objekt som enligt huvudregeln i 1 mom.
skall sotas en gång vartannat år kan sotas en
gång senast vart fjärde år samt
3) objekt som enligt huvudregeln i 1 mom.
skall sotas en gång vart fjärde år inte behöver
sotas utan endast kontrolleras en gång vart
fjärde år.
Eldstäder och rökkanaler som inte används
behöver inte sotas.
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18 §
Sotningsarbete
Sotningsarbete innebär att
1) vissa förberedande åtgärder skall vidtas
innan själva sotningen påbörjas,
2) eldstäder och tillhörande rökkanaler samt
eventuella tilläggsanordningar skall sotas,
3) eldstädernas och rökkanalernas skick skall
granskas,
4) igensatta rökkanaler skall öppnas,
5) luckor och rökspjäll skall rengöras samt att
deras täthet och funktion skall kontrolleras,
6) aska och annat avfall som uppkommit vid
sotningen skall avlägsnas och föras till en
brandsäker plats,
7) stegars, ställningars och pannrums skick
skall granskas samt
8) sotaren skall skriva ut ett intyg över utfört
sotningsarbete och skriftligen informera representanten för sotningsobjektet och kommunens
räddningsmyndighet om fel och brister i sotningsobjektet.
Efter sotningen skall eldstäderna, rökkanalerna och de övriga anordningarna som varit föremål för sotningen vara i det bruksskick som de
var före sotningen. Eventuella tilläggsarbeten
utförs i enlighet med särskild överenskommelse
mellan sotaren och representanten för sotningsobjektet.
19 §
Intyg över utfört sotningsarbete
Sotaren skall utfärda ett intyg över det utförda sotningsarbetet och ge det till representanten för sotningsobjektet. Intyget skall innehålla
uppgifter om
1) sotningsobjektet,
2) vem som utfört sotningen,
3) när sotningen utförts,
4) vilka åtgärder som vidtagits,
5) vilka fel och brister som observerats,
6) vilka tilläggsarbeten som utförts samt
7) hur stor den totala avgiften är och till vilka
belopp delavgifterna uppgår.
7 kap.
Rengörning av ventilationsanläggningar
20 §
Ventilationsanläggningar som skall rengöras
Ventilationsanläggningar skall rengöras regelbundet i enlighet med vad som föreskrivs i
21 § och kravet gäller kanaler, kammare, fläktar, brandbegränsare och andra anordningar i
anläggningen som påverkar dess brandsäkerhet och omfattar frånluftsdelen i ventilationsanläggningarna. Tilluftsdelen rengörs efter be-
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hov vilket bedöms av kommunens räddningsmyndighet.
21 §
Rengöringsintervall
Ventilationsanläggningar där mat lagas yrkesmässigt skall rengöras en gång per år. Detsamma gäller ventilationsanläggningar för
sprutmålerier, snickerier, textilfabriker, tvättinrättningar, bagerier och rökerier samt för industri- och andra lokaler där det i ventilationsanläggningarna kan samlas betydande mängder sådana ämnen som lätt sprider brand. Även
ventilationsanläggningar för utrymmen i vilka
brännbar vätska industriellt framställs eller
används skall rengöras en gång per år.
Ventilationsanläggningar för sjukhus, omsorgshem och slutna anstalter samt ventilationsanläggningar för daghem, skolor, inkvarteringsrörelser, internat och trakteringsrörelsers
gästutrymmen skall rengöras vart femte år.
22 §
Intyg över utfört rengöringsarbete
Den som rengjort ventilationsanläggningen
skall utfärda ett intyg över det utförda rengöringsarbetet och ge det till den som äger eller
innehar den fastighet eller lokal i vilken rengöringsarbetet utförts. Även kommunens räddningsmyndighet har rätt att få ett sådant intyg.
Intyget skall innehålla en redogörelse för
1) vad som rengjorts,
2) vem som utfört rengöringen,
3) när rengöringen utförts,
4) vilka rengöringsåtgärder som vidtagits och
metoder som använts i samband härmed samt
5) vilka fel och brister som observerats vid
rengöringen och vilka reparationer som utförts.
Ur redogörelsen för vidtagna rengöringsåtgärder skall närmare framgå
1) att alla för rengöringen nödvändiga förberedelseåtgärder vidtagits,
2) att ventilationsanläggningens inre ytor,
spjäll och andra anordningar rengjorts,
3) att anläggningens täthet och dess funktion
kontrollerats samt
4) att anläggningen körts igång och trimmats
in efter rengörningen.
23 §
Särskilda kompetenskrav
Den som ansvarar för rengöring av ventilationsanläggningar som ett led i utövningen av en
näringsverksamhet skall uppfylla av landskapsregeringen särskilt fastställda kompetenskrav för att rengöringen därigenom skall
kunna skötas med tillräcklig sakkunskap, effektivitet och noggrannhet. Han eller hon skall

även ha tillgång till de verktyg och instrument
som normalt krävs för att en ventilationsanläggning skall kunna rengöras på bästa sätt.
Den som avser att rengöra ventilationsanläggningar regelbundet som ett led i utövningen
av en näringsverksamhet skall även göra en
skriftlig anmälan om detta till kommunens
räddningsmyndighet innan verksamheten inleds. Till anmälan bifogas en utredning varur
det skall framgå att näringsidkaren är i besittning av den kompetens som erfordras.
Rengöringsverksamheten får inte påbörjas
innan kommunens räddningsmyndighet lämnat sitt godkännande till detta.
8 kap.
Offentliga tillställningar
24 §
Definition av offentliga tillställningar
Med offentliga tillställningar avses evenemang som äger rum inom ett avgränsat område
inomhus eller utomhus till vilket allmänheten
har tillträde oberoende av om inträdesavgift
uppbärs eller inte.
25 §
Tillämpningsområde
Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på
offentliga tillställningar som hålls inomhus och
där det reserverats utrymme för mer än 300
personer. Bestämmelserna tillämpas även på
offentliga tillställningar som hålls utomhus och
där det reserverats utrymme för mer än 1000
personer. Dock skall bestämmelserna i 27 §
tillämpas på offentliga tillställningar som hålls
inomhus oavsett hur mycket utrymme som reserverats.
Om särskilda skäl föreligger kan kommunens
räddningsmyndighet ställa särskilda krav på
säkerheten vid en offentlig tillställning, trots
att det totala antalet besökare som samtidigt
kan närvara vid tillställningen understiger de i
1 mom. angivna antalen. Sådana särskilda skäl
kan vara att området där tillställningen skall
äga rum är särskilt litet i förhållande till besökarantalet eller att området eller tillställningens karaktär innebär särskilda risker.
26 §
Säkerhetsarrangemang vid offentliga
tillställningar
Den som har det övergripande ansvaret för att
en offentlig tillställning anordnas (arrangören)
skall utse en särskilt namngiven person med
uppgift att ansvara för säkerheten vid tillställningen (säkerhetsansvarig).
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En vecka innan en offentlig tillställning anordnas skall arrangören göra en skriftlig anmälan om detta till kommunens räddningsmyndighet. Om räddningsmyndigheten anser att säkerhetsarrangemangen vid tillställningen är bristfälliga skall räddningsmyndigheten ge särskilda anvisningar om vilka säkerhetsåtgärder som
skall vidtas för att tillställningen skall få anordnas.
27 §
Lokalinnehavares skyldigheter
Den som innehar en samlingslokal skall vid
eventuell uthyrning av lokalen, såväl muntligen
som skriftligen, informera den som hyr lokalen
om vilka säkerhetsarrangemang som skall iakttas i lokalen och vilka säkerhetskrav som måste
vara uppfyllda för att en offentlig tillställning
skall få anordnas i lokalen.
28 §
Säkerhetskrav
För att en god säkerhet vid en offentlig tillställning skall kunna upprätthållas kan kommunens räddningsmyndighet ställa krav på
1) utgångar,
2) omfattningen av och olyckssäkerheten hos
utsmyckningar och andra anordningar,
3) anordningar som förebygger risken för personskador genom klämning och nedtrampning,
4) anordningar och arrangemang som används av de som uppträder vid tillställningen,
5) utrustning för brandsläckning och förstahjälp samt
6) personal som skall upprätthålla säkerheten vid tillställningen.
Kommunens räddningsmyndighet kan även
kräva att det högsta antalet besökare som samtidigt får befinna sig inom området för tillställningen är sådant att säkerheten inte äventyras.
Uppfylls inte de i 1 och 2 mom. ställda kraven
får inte tillställningen anordnas.
Behandlingen av de anmälningar om att få
anordna offentliga tillställningar vilka inkommit till kommunens räddningsmyndighet skall
samordnas med polismyndighetens behandling
av gjorda anmälningar och inkomna tillståndsansökningar om offentliga nöjestillställningar.
9 kap.
Eldning och annan brandfarlig
verksamhet
29 §
Eldningsanordningar
Med en i 31 § 1 mom. räddningslagen angiven
anordning för eldningsändamål avses en sådan

eldstad och anordning i vilken eld kan göras upp
och förbränning upprätthållas och som är så
konstruerad att elden på ett tillförlitligt sätt
alltid hålls inom eldstaden eller anordningen.
30 §
Eldning
Med eldning avses användning av sådana
anordningar som avses i 29 § och sådan användning av redskap och anordningar som på ett
okontrollerbart sätt kan orsaka brand i naturen
genom eldslåga, särskilt hög temperatur eller
gnistbildning.
31 §
Eldningsarbeten
Då varning för skogsbrand är utfärdad skall
den som avser att utföra vissa arbeten anmäla
detta till kommunens räddningschef.
Med vissa arbeten avses
1) eldning i samband med skogsindustriell
verksamhet och jordbruk,
2) maskinell markberedning i skogsmark,
3) användning av maskiner med slirskydd av
stål eller motsvarande anordningar som kan
orsaka gnistbildning vid körning i skogsmark,
4) maskinell slyröjning vid vägar och i skogsmark med aggregat som kan orsaka gnistbildning eller
5) annan nödvändig eldning av andra särskilda skäl.
Arbetet får inte inledas innan räddningschefen har lämnat sitt godkännande till detta.
Godkännandet kan vara förenat med vissa villkor såsom att arbetet inte får sättas igång innan
vissa förberedande säkerhetsåtgärder vidtagits. Räddningschefen kan förbjuda att arbetet
sätts igång om omständigheterna bedöms vara
sådana att tillräcklig säkerhet inte kan uppnås
vid arbetets utförande.
10 kap.
Brandvarnare
32 §
Placering och funktion
Brandvarnare skall finnas i bostäder samt i
inkvarteringslokaler och vårdinrättningar som
inte är utrustade med brandalarmanläggning.
Det skall finnas minst en brandvarnare per
våningsplan. Brandvarnare skall utplaceras så
att även sovande personer kan väckas av alarmsignalen. Beroende på bostadens storlek, form
och förekomst av anordningar som kan orsaka
brandfara kan flera brandvarnare vara nödvändiga. Med bostad avses både permanent bostad
och tillfällig bostad såsom fritidsbostad.
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Även i inkvarteringslokaler och vårdinrättningar skall det finnas enskilda brandvarnare,
brandvarnargrupper eller brandvarnarsystem.
Hur många brandvarnare som skall utplaceras
beror på antalet övernattande personer, lokalernas storlek och form samt förekomsten av anordningar som kan orsaka brandfara.
Landskapsregeringen kan ge närmare anvisningar om brandvarnarnas utplacering och
funktion.
11 kap.
Riskfylld verksamhet
33 §
Bedömningsgrunder
Landskapsregeringen fastställer särskilt var
i landskapet det finns anläggningar i vilka riskfylld verksamhet utövas och vilka anläggningarna är efter samråd med de kommuner där anläggningarna är lokaliserade. Den riskinventering som ingår i beslutet om räddningsservicen
enligt 11 § skall ligga till grund för landskapsregeringens och kommunernas bedömning. Vid
bedömningen av risknivån i en anläggning beaktas vilka risker som finns i själva anläggningen
och vilka risker som anläggningsverksamheten
medför för andra verksamheter utanför anläggningen.
34 §
Intern riskanalys
Den som ansvarar för utövningen av en riskfylld verksamhet (verksamhetsansvarige) skall
göra en intern riskanalys som
1) beskriver vilka möjliga olyckor som kan
medföra allvarliga skador på människor och
miljö och hur händelseförloppet vid sådana
olyckor utvecklar sig,
2) anger vilken sannolikheten är för att sådana olyckor kan inträffa,
3) anger vilka händelser som kan bidra till att
sådana olyckor kan inträffa samt
4) innehåller en bedömning av konsekvenserna av sådana olyckor.
35 §
Anskaffning av utrustning
Den verksamhetsansvarige skall även anskaffa utrustning för
1) information, varning och alarm,
2) övervakning, mätning och analys,
3) släckning av brand,
4) uppsamling av kemikalier och andra utsläpp,
5) begränsning av utflöde,
6) tillvaratagande och neutralisering av skadliga ämnen samt
7) livräddning.

36 §
Beredskapsskyldighet
Utöver vad som föreskrivs 34 och 35 §§ skall
den verksamhetsansvarige upprätthålla en beredskap som innebär
1) att personal med särskilda kunskaper
finns tillgänglig,
2) att särskilda säkerhetsrutiner etableras
och säkerhetsövningar hålls,
3) att en begränsad insatstid för personalen
fastställts,
4) att informationsrutiner etableras samt
5) att reservsystem för särskilt viktiga funktioner finns installerade.
37 §
Genomförande och dokumentation av
säkerhetsåtgärder
De säkerhetsåtgärder som den verksamhetsansvarige enligt 34, 35 och 36 §§ är skyldig att
vidta skall vara skäliga och kostnadsmässigt
stå i proportion till den nytta de medför. Samtliga säkerhetsåtgärder skall dokumenteras i ett
säkerhetsdokument för anläggningen. Säkerhetsåtgärderna skall genomföras i samråd med
kommunens räddningsmyndighet vilken i sin
operativa planering särskilt skall beakta de
anläggningar som bedriver riskfylld verksamhet.
12 kap.
Utrymningsvägar och räddningsvägar
38 §
Utrymningsvägar
I landskapets bygglagstiftning finns bestämmelser om hur utrymningsvägarna skall utplaceras och dimensioneras samt vilken belysning
de skall ha.
Dörrar i utrymningsvägar skall kunna öppnas
inifrån utan nyckel. I enskilda fall kan kommunens räddningsmyndighet tillåta avvikande
låsarrangemang under förutsättning att säkerheten inte äventyras.
Föremål eller konstruktioner i eller i anslutning till en utrymningsväg får inte vara monterade eller uppställda så att de inkräktar på
utrymningsvägens bredd och höjd eller begränsar möjligheten att öppna dörren i utrymningsvägen eller annars försvårar framkomligheten i
utrymningsvägen.
39 §
Räddningsvägar
Sådana räddningsvägar som anges i räddningslagens 39 § skall utmärkas med en skylt
med texten Räddningsväg får inte blockeras.
Skylten skall utformas och användas i enlighet
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med vad som föreskrivs i 27 § landskapsförordningen (2005:35) om vägmärken.
13 kap.
Brandsyn
40 §
Tidsintervallet mellan två på varandra
följande brandsynsförrättningar
Brandsyn skall förrättas varje år i
1) sådana lokaler, byggnader och anläggningar som avses i 9 § 2 mom. 2, 3, 4, 5, 6, 8 och
9 punkten,
2) sådana hamnar och trafikplatser där hantering av farligt gods förekommer regelbundet,
3) gästhamnar med fler än 100 båtplatser,
4) större anläggningar under jord samt
5) byggnader med fler än 8 våningar.
Brandsyn skall förrättas vartannat år i
1) sådana lokaler, byggnader och anläggningar som avses i 9 § 2 mom. 7, 10 och 11 punkten,
2) gästhamnar med 25 - 100 båtplatser samt
3) byggnader med 4-8 våningar.
I sådana lokaler, byggnader och anläggningar
som avses i 9 § 2 mom. 1 punkten skall brandsyn förrättas vart tredje år. Detsamma gäller
sådana typer av lokaler, byggnader och anläggningar som avses i 9 § 2 mom. 3, 4, 5, 6, 7, 10 och
11 punkten men som inte omfattas av krav på
räddningsplan.
I hamnar utöver de som avses 1 mom. 2 och
3 punkten och 2 mom. 2 punkten samt bostadshus med 3-4 lägenheter och enstaka uthyrningsstugor skall brandsyn förrättas vart femte år.
41 §
Särskilda bestämmelser
Om en lokal, byggnad eller anläggning kan
hänföras till flera kategorier skall brandsyn
förrättas i enlighet med vad som gäller för den
kategori som har det kortaste tidsintervallet
mellan två på varandra följande brandsynsförrättningar.
14 kap.
Landskapsalarmcentralen

operatör skall alltid vara i tjänst i alarmcentralen.
Alarmcentralen skall utrustas och organiseras så att den kan fullgöra sina uppgifter även i
störningssituationer. Alarmcentralen kan samarbeta med andra myndigheter om personal och
teknik.
Alarmcentralen bemannas av en alarmmästare och alarmoperatörer. Alarmmästaren är
chef för alarmcentralen. Alarmoperatörerna
sköter alarmcentralens löpande drift.
43 §
Uppgifter
Landskapets alarmcentrals huvuduppgift är
att dygnet runt kunna mottaga nödsamtal och
snabbt och effektivt alarmera räddningsenheter. Övrig verksamhet på alarmcentralen får
inte vara av sådan omfattning eller art att den
riskerar att försvåra utförandet av huvuduppgiften.
44 §
Tillsättande av personal
Alarmmästaren tillsätts av landskapsregeringen. Övrig personal anställs av alarmmästaren.
45 §
Reglemente
Det skall finnas ett reglemente för alarmcentralen.
15 kap.
Ikraftträdelsebestämmelser
46 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 januari
2007.
Genom denna förordning upphävs landskapsförordningen (2000:22) om landskapets alarmcentral.
_________

42 §
Alarmcentralens organisation
Alarmcentralen utgör en fristående enhet
inom landskapsförvaltningen. Minst en alarmMariehamn den 23 november 2006
ROGER NORDLUND
lantråd
Britt Lundberg
föredragande ledamot
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