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Anvisning för den som planerar inleda installation och service av brandlarmanlägg-
ningar och släckanläggningar 
 
Installation och service av brandlarmanläggningar och släckanläggningar som kopplas till nödcentraler genom 
telekommunikationsförbindelse regleras i lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007). Affärer 
som utför installation och service av anläggningar samt deras ansvariga personer ska uppfylla de krav som lag-
stiftningen ställer. 

Anmälan om att verksamhet inleds 

Affärer som utför granskning och service av brandlarmanläggningar och släckanläggningar ska för tillsynsända-
mål göra en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) innan verksamheten inleds. Anmälan ska inne-
hålla uppgifter om verksamhetsutövaren, den ansvariga person för företaget som affären utsett samt om affä-
rens verksamhet och arbetsredskap. 

Anmälan kan göras elektroniskt på adressen https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/palvelut 
 
Följande bilagor ska medfölja anmälan: 

• utredning över de tillgängliga instrumenten 
• utredning över anordningar som behövs för tester och inställningar 

 
Handläggningstiden för anmälan är i genomsnitt tre veckor. För handläggningen av anmälan tas ut en avgift i 
enlighet med Tukes gällande prislista.  

Om en affär som skickat anmälan uppfyller kraven, skickar Tukes en bekräftelse över inledandet av verksam-
heten till affären och antecknar affären i den förteckning över installations- och serviceaffärer som Tukes för. 

Installationsaffären ska meddela om förändringar som sker i de uppgifter som nämns i anmälan till Tukes inom 
en månad efter att förändringen har skett.  

Affärens rätt att fungera som en installations- och serviceaffär i enlighet med bekräftelsen är i kraft tills vidare 
fram till dess att 

• affären beslutar att lägga ned den verksamhet som avses i bekräftelsen och anmäler detta till Tukes eller 
• anställningen för den ansvariga person som innehar behörighetsintyg för de arbeten i affären som ank-

nyter till bekräftelsen slutar eller personens behörighetsintyg går ut. 

Anvisningar om anmälan 

För att möjliggöra snabb behandling av anmälan ska alla punkter i formulären fyllas i omsorgsfullt. När anmälan 
fylls i är det viktigt att ta hänsyn till att verksamhetsområdet i punkt 5 avser området för den installations- och 
serviceverksamhet som avses. Sådana områden kan vara till exempel: 
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• installation och service av brandlarmanläggningar 
• installation och service av sprinkleranläggningar 
• installation och service av gassläckanläggningar 
• annan bransch som kan preciseras 

Av den utredning över tillgängliga instrument som ska lämnas in som bilaga ska framgå hur affären avser att 
utföra de installationer och tester och de nödvändiga mätningar och serviceåtgärder som ingår i affärens verk-
samhetsområde. 

YTTERLIGARE INFORMATION 
  
För ytterligare information om brandlarmanläggnings- och släckanläggningsaffärer, kontakta överinspektör Jan 
Meszka på Tukes, tfn 029 5052 061, fornamn.efternamn@tukes.fi 
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