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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa brandskyddsanordningar 
och lag om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny lag om vissa brandskyddsanordningar och 
att lagen om marknadskontrollen av vissa produkter ändras. Samtidigt upphävs den gällande 
lagen om anordningar inom räddningsväsendet. 

I den föreslagna lagen föreskrivs det om kraven på brandlarmanläggningar och automatiska 
släckanläggningar som installeras i byggnader samt om installations- och underhållsarbeten som 
gäller dessa anläggningar och om besiktningen av dem. I lagen föreslås det också bestämmelser 
om granskning av och service på handbrandsläckare. Lagen innehåller dessutom bestämmelser 
om verksamhetsutövarnas skyldigheter samt om myndighetens uppgifter och befogenheter. I 
lagen föreslås dessutom bestämmelser om kraven på vissa produkter och om visande av över-
ensstämmelse med kraven. Produktkraven föreslås gälla bland annat handbrandsläckare och 
brandvarnare. 

Den nya lagen motsvarar till sitt innehåll i huvudsak gällande lagstiftning. Lagens struktur ska 
dock förtydligas och vissa bestämmelser lyftas upp från förordningsnivå till lagnivå. 

Dessutom föreslås det att den föreslagna lagen om vissa brandskyddsanordningar fogas till till-
lämpningsområdet för lagen om marknadskontrollen av vissa produkter. 

Lagarna avses träda i kraft våren 2023. 

—————  



   

  

 

 2  

 

 

 

INNEHÅLL 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL .......................................................... 1 
MOTIVERING ..................................................................................................................... 3 
1 Bakgrund och beredning ..................................................................................................... 3 
2 Nuläge och bedömning av nuläget ...................................................................................... 3 
3 Målsättning......................................................................................................................... 3 
4 Förslagen och deras konsekvenser ...................................................................................... 3 

4.1 De viktigaste förslagen ............................................................................................ 3 
4.2 De huvudsakliga konsekvenserna ............................................................................ 4 

5 Alternativ för genomförandet och deras konsekvenser......................................................... 5 
6 Remissvar ........................................................................................................................... 5 
7 Specialmotivering ............................................................................................................... 5 

7.1 Lag om vissa brandskyddsanordningar .................................................................... 5 
7.2 Lag om marknadskontrollen av vissa produkter ....................................................... 8 

8 Bestämmelser på lägre nivå än lag ...................................................................................... 8 
9 Ikraftträdande ..................................................................................................................... 8 
10 Verkställighet och uppföljning .......................................................................................... 8 
11 Förhållande till andra propositioner ................................................................................... 9 
12 Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning ....................................................... 9 

12.7 Ålands behörighet.................................................................................................. 9 
LAGFÖRSLAG .................................................................................................................. 11 

1. Lag om vissa brandskyddsanordningar .................................................................... 11 
2. Lag om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter ............... 30 

BILAGA ............................................................................................................................. 32 
PARALLELLTEXT ............................................................................................................ 32 

2. Lag om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter ............... 32 
 

  



   

  

 

 3  

 

 

 

MOTIVERING 

1  Bakgrund och beredning  

 

2  Nuläge och bedömning  av nuläget  

 

3  Målsättning  

 

4  Förs lagen och deras  konsekvenser  

4.1 De viktigaste förslagen 

I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny lag om vissa brandskyddsanordningar. Den 
föreslagna lagen ska omfatta tillämpningsområdet för den gällande lagen om anordningar inom 
räddningsväsendet. 

Lagförslaget innehåller tre separata helheter med egna kapitel, och på så sätt fås lagens struktur 
tydligare. I 2 kap. föreskrivs det om krav på genomförande, underhåll och besiktning av brand-
larmanläggningar och automatiska släckanläggningar. I 3 kap. föreskrivs det om granskning och 
service av handbrandsläckare och i 4 kap. om krav på produkter. 

Säkerhets- och kemikalieverket ska även i fortsättningen vara tillsynsmyndighet enligt lagen. 
Bestämmelserna om myndigheternas befogenheter och administrativa tvångsmedel motsvarar i 
huvudsak bestämmelserna i den gällande lagen. Bestämmelserna om register kompletteras så 
att de motsvarar de nuvarande kraven på behandling av personuppgifter, och i bestämmelserna 
om ändringssökande görs ändringar som hänför sig till lagen om rättegång i förvaltningsären-
den. 

Lagförslaget innehåller bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats 
utomlands samt en bestämmelse om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på 
produkters överensstämmelse med kraven. 

I propositionen föreslås det dessutom att marknadskontrollagen ska tillämpas på marknadskon-
trollen av produkter som omfattas av lagens tillämpningsområde. En del av de produkter som 
hör till lagens tillämpningsområde omfattas av tillämpningsområdet för EU:s byggproduktsför-
ordning och på marknadskontrollen av dessa CE-märkta byggprodukter tillämpas markanvänd-
nings- och bygglagen. 

Brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar 

I lagen föreslås det bestämmelser om kraven på genomförande och dokumentering av brandlar-
manläggningar och automatiska släckanläggningar. Kraven ska preciseras genom förordning. 
Bestämmelserna är inte detaljerade, eftersom det vid genomförandet av anläggningarna används 
europeiska standarder eller konstruktionsregler som baserar sig på dem. 
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De installationsföretag som utför installations- och underhållsarbeten på anläggningar ska fort-
farande vara skyldiga att göra en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket om att verksam-
heten inleds. Ett installationsföretag ska ha en ansvarig person som uppfyller de behörighetskrav 
som anges i lagen, men det förutsätts inte längre att den ansvariga personen ska vara anställd i 
huvudsyssla hos företaget. Det föreslås att verksamhetsanmälans och behörighetsintygets tids-
bundenhet ska slopas. 

På samma sätt som för närvarande ska anläggningarna besiktas innan de tas i bruk och därefter 
med regelbundna intervall. Det föreslås bestämmelser om besiktningsskyldighet och besikt-
ningsintervall i den föreslagna lagen i stället för i räddningslagen. Nytt är att det ska föreskrivas 
om förnyad besiktning, om allvarliga brister upptäcks vid den periodiska besiktningen av an-
läggningarna. 

I likhet med nuläget ska besiktningarna utföras av besiktningsorgan som Säkerhets- och kemi-
kalieverket har godkänt. Förutsättningarna för godkännande motsvarar de krav som ställs på 
besiktningsorgan inom andra branscher. 

Granskning och service av handbrandsläckare 

I lagen föreslås det bestämmelser om de krav som ställs på granskning och service av hand-
brandsläckare. Kraven kan preciseras genom förordning. Det är nödvändigt att rätt detaljerat 
föreskriva om innehållet i gransknings- och servicearbetet, eftersom det är fråga om en lagstad-
gad gransknings- och serviceskyldighet, och det finns inte någon europeisk eller nationell stan-
dard eller någon annan allmänt godkänd anvisning om detta. 

Bestämmelser om gransknings- och serviceskyldigheten i fråga om handbrandsläckare och om 
granskningsintervall för dem finns i den föreslagna lagen i stället för i räddningslagen. 

Hos de företag som utför granskning och service av handbrandsläckare kvarstår skyldigheten 
att göra en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket om att verksamheten inleds. Företaget 
ska ha en ansvarig person som uppfyller de behörighetskrav som anges i lagen, men det förut-
sätts inte längre att den ansvariga personen ska vara anställd i huvudsyssla hos företaget. Det 
föreslås att verksamhetsanmälans och behörighetsintygets tidsbundenhet ska slopas. 

Bestämmelser om produkter 

När det gäller bestämmelserna om produkter motsvarar lagens tillämpningsområde nuläget, 
men bestämmelserna ska preciseras. I lagen föreslås det bestämmelser om allmänna krav på 
produkter när det gäller säkerhet vid användning samt om krav på märkning, anvisningar och 
säkerhetsinformation. Bestämmelserna är inte detaljerade, eftersom det för flera produkter finns 
europeiska produktstandarder som definierar tekniska krav och provningsmetoder. Närmare be-
stämmelser kan utfärdas genom förordning av inrikesministeriet, om det behövs t.ex. för ge-
nomförandet av EU-lagstiftningen eller till stöd för tillämpningen av produktstandarder. 

En del av de produkter som omfattas av lagens tillämpningsområde omfattas av tillämpnings-
området för EU:s byggproduktsförordning, och vid utsläppandet av dessa produkter på mark-
naden iakttas de principer som anges i byggproduktsförordningen. 

4.2 De huvudsakliga konsekvenserna 
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5  Alternativ för genomförandet  och deras konsekvenser  

 

6  Remissvar  

 

7  Spec ia lmot ivering  

7.1 Lag om vissa brandskyddsanordningar 

[1 – 3 kap.] 

4 kap. Krav på produkter 

37 §. Allmänna krav på produkter. I paragrafen föreslås det bestämmelser om de allmänna kra-
ven på de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för 4 kap. Det föreslagna 1 mom. 
motsvarar i huvudsak 5 § 1 mom. i den gällande lagen om anordningar inom räddningsväsendet. 

I 1 mom. föreskrivs det att produkterna ska vara lämpade för sitt användningsändamål och fun-
gera på behörigt sätt när de används för det ändamål för vilket de har konstruerats. När det gäller 
brandskyddsanordningar är i synnerhet funktionssäkerheten en viktig egenskap hos produkten. 
Produktens egenskaper ska vara sådana att den under normala och förutsebara användningsför-
hållanden orsakar så liten fara som möjligt för människors hälsa och egendom och för miljön. 
För flera produkter finns det produktstandarder som slår fast de tekniska kraven eller verksam-
hetskriterierna samt provningsmetoderna för produkten. Om det finns en europeisk produktstan-
dard för produkten, är utgångspunkten att produktkraven slås fast i enlighet med den. 

I 2 mom. föreslås det en hänvisning till 152 § i markanvändnings- och bygglagen. Genom be-
stämmelsen preciseras det att till den del det är fråga om byggprodukter gäller för dem vad som 
i markanvändnings- och bygglagen föreskrivs om byggprodukters egenskaper. En byggprodukt 
som är avsedd att permanent ingå i en byggnad ska vara säker och sund och ha sådana egen-
skaper att byggnadsobjektet uppfyller de väsentliga tekniska krav som anges i markanvänd-
nings- och bygglagen, om det är projekterat och byggt på behörigt sätt. 

Enligt 3 mom. får närmare bestämmelser om sådana egenskaper hos en produkt som hänför sig 
till säker installation och användning av produkten och om de krav som ställs på produktens 
funktion och användningssätt utfärdas genom förordning av inrikesministeriet. 

38 §. Märkning av produkter samt information och anvisningar om produkterna. I paragrafen 
föreslås det bestämmelser om märkning av produkten samt om anvisningar och säkerhetsin-
formation. Kraven är mer detaljerade än i bestämmelserna i 5 § 2 och 3 mom. i den gällande 
lagen om anordningar inom räddningsväsendet. 

Enligt 1 mom. ska en produkt ha den märkning och den information om produktens egenskaper 
och användningsändamål som krävs för att produkten ska kunna användas på ett behörigt och 
säkert sätt. Med detta avses bl.a. den information som behövs vid valet av produkt och vid be-
dömningen av huruvida produkten lämpar sig för det avsedda ändamålet eller t.ex. information 
om huruvida produkten kan förvaras utomhus. Märkningen och informationen ska finnas på 
produkten, på förpackningen eller i ett åtföljande dokument, och den ska vara tydlig och begrip-
lig. 
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I 2 mom. föreslås det bestämmelser om att produkten ska åtföljas av behövlig information och 
behövliga anvisningar för installation, användning och underhåll av produkten. Informationen 
och anvisningarna ska motsvara produktens egenskaper och ändamål och vara tillräckligt detal-
jerade så att de när de iakttas bidrar till att produkten fungerar och kan användas på ett säkert 
sätt. Anvisningarna ska innehålla information om väsentliga egenskaper hos produkten samt 
upplysningar som behövs för installation, ibruktagande, användning och underhåll av produk-
ten. Beroende på produkt ska det t.ex. meddelas tekniska definitioner som gör det möjligt att 
bedöma produktens kompatibilitet med andra produkter eller komponenter. 

Enligt 3 mom. ska en produkt vara försedd med typ-, parti-, serie- eller modellnummer eller 
någon annan märkning som behövs för identifiering av produkten. Produkten ska också vara 
försedd med namnet på tillverkaren eller på någon annan aktör som släpper ut produkten på 
marknaden eller någon annan märkning för identifiering samt med den adress på vilken dessa 
kan kontaktas. 

Flera produkter omfattas också av annan reglering som innehåller krav på märkning som hänför 
sig till produktens överensstämmelse med kraven, användning eller bortskaffande. Detaljerade 
krav på märkningar, information och anvisningar finns också i produktstandarderna. 

Enligt 4 mom. får närmare bestämmelser om märkningen och informationen om säker install-
ation och användning av produkten samt om innehållet i bruks- och underhållsanvisningar ut-
färdas genom förordning av inrikesministeriet. 

39 §. Språkkrav. I paragrafen föreslås det bestämmelser om att märkningen av produkten samt 
informationen och anvisningarna ska finnas på finska och svenska. Språkkravet gäller t.ex. pre-
standadeklarationen enligt byggproduktsförordningen. I den gällande lagen om anordningar 
inom räddningsväsendet finns inget motsvarande språkkrav, utan bestämmelser om detta finns 
i de produktförordningar som utfärdats med stöd av den lagen. 

Enligt 2 mom. ska det i fråga om den tekniska dokumentation som gäller produktens egenskaper 
och visande av överensstämmelse med kraven dock räcka att dokumentationen finns på finska 
eller svenska. Den tekniska dokumentation som ska lämnas till myndigheten kan också finnas 
på något annat språk som godtas av myndigheten. För myndigheten kan det räcka att de delar 
av dokumentationen som behövs för behandlingen av ett tillsynsärende lämnas in översatta till 
finska eller svenska. 

40 §. Anordningar och utrustning i skyddsrum. I paragrafen föreskrivs det om kraven på anord-
ningar och utrustning som används vid byggande och utrustning av skyddsrum. Med undantag 
från andra produktgrupper som hör till den föreslagna lagens tillämpningsområde finns det i 
huvudsak inga nationella eller europeiska produktstandarder för dessa produkter, utan kraven 
på tekniska detaljer hos produkterna har utfärdats genom förordning. Statsrådets förordning om 
anordningar och utrustning i skyddsrum (409/2011) har utfärdats med stöd av lagen om anord-
ningar inom räddningsväsendet. I förordningen föreskrivs det om de krav som ställs på anord-
ningarnas och utrustningens egenskaper, funktion och användningssätt. I förordningen före-
skrivs det också om den information som ska lämnas om produkterna, om bruks-, underhålls- 
och installationsanvisningar samt om den märkning som ska göras på produkterna. Produktkra-
ven för anordningar och utrustning i skyddsrum har nära samband med räddningslagens bestäm-
melser om inrättande av skyddsrum, och behovet av bestämmelser om produktkrav bedöms som 
en del av dessa. I detta sammanhang föreslås därför inga ändringar i kraven på dessa produkter. 

Enligt 1 mom. ska de tekniska egenskaperna och hållbarheten hos produkter som är avsedda för 
byggande och utrustning av skyddsrum motsvara de tekniska krav på skyddsrum som föreskrivs 
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i räddningslagen och med stöd av den. De egenskaper som krävs av produkterna hänför sig till 
skyddsrummens skyddsklasser och den skyddsnivå som krävs i dem och kraven på belastnings-
tålighet. Kraven på kvalitetsnivån på produkter som är avsedda för skyddsrum beror också på 
att produkterna ska tåla att vänta på att bli använda. 

Närmare bestämmelser om produktkraven ska liksom för närvarande utfärdas genom förord-
ning. Sådana produkter i skyddsrum för vilka det i den gällande förordningen föreskrivs närmare 
krav är tryck- och gastäta dörrar, skyddsluckor, avstängningsanordningar, gastäta luckor, ge-
nomföringar, tillufts-, tryck-, övertrycks- och frånluftningsventiler, luftintagsrör, avstängnings-
ventiler, övertrycksmätare, vattenbehållare, sopkärl, klosettutrustning och klosettskrubb, sluss-
tält, britsar, spillvattenpumpar, reservbelysningsaggregat, vibrationsdämpare, gaslarmanord-
ningar, ventilationsanläggningar och förfilter. En del av produkterna är permanenta byggnads-
delar eller fast installerade produkter eller anläggningar, en del är produkter som behövs för 
installationen av dem och en del är fristående produkter. I förordningen föreskrivs det bl.a. om 
produkters livslängd, övertryckslaster, dörrars gastäthet och larmgränserna för gaslarmanlägg-
ningar. 

Utöver det som föreskrivs i 38 § om märkning av produkter samt om information och anvis-
ningar om produkterna föreslås det i 1 mom. att det särskilt ska beaktas att produkterna används 
i skyddsrum. I den gällande förordningen föreskrivs det att produkterna ska förses med en sär-
skild märkning som visar att de till sina egenskaper motsvarar sådana som används i skyddsrum. 
När det gäller märkningen är det dock inte fråga om märkning som visar att en produkt över-
ensstämmer med kraven, eftersom det inte har föreskrivits något särskilt provnings- eller god-
kännandeförfarande för produkterna. 

Varken i den gällande lagen om anordningar inom räddningsväsendet eller i den gällande för-
ordningen finns det mer detaljerade bestämmelser om förfarandet för att konstatera huruvida en 
produkt uppfyller de föreskrivna kraven. De produkter som är viktigast med avseende på byg-
gandet och utrustningen av skyddsrum har i allmänhet ett frivilligt produktcertifikat som till-
verkaren ansöker om och genom vilket tillverkaren visar att produkten överensstämmer med 
gällande bestämmelser. I övrigt konstateras produkternas duglighet och överensstämmelse med 
kraven på byggplatsen på det sätt som byggnadstillsynsmyndigheten förutsätter. Den frivilliga 
produktcertifieringen har bedömts vara ett tillräckligt förfarande även framöver. 

För närvarande beviljar Eurofins Expert Services Oy produktcertifikat för följande produkter i 
fråga om anordningar och utrustning i skyddsrum: stötvågsventiler, genomförings- och luftin-
tagsrör, avstängningsanordningar för ventilation under normala förhållanden, ventilationsan-
läggningar, torrklosettskrubbar, torrklosetter, slusstält, skyddsdörrar och skyddsluckor, 
tilluftsventiler, reservvattenbehållare, övertrycksmätare, övertrycksventiler, spillvattenpumpar, 
reservbelysning, vibrationsdämpare, gasdetektorer, sopkärl, britsar och avstängningsventiler för 
avlopp. Certifieringsgrunderna och förfarandena är i princip desamma som vid annan produkt-
certifiering. I certifikatet ingår bl.a. typprovning, tillverkarens begynnelsebesiktning av 
kvalitetssäkringen samt extern kvalitetskontroll. Certifikat beviljas för viss tid. Kraven på pro-
duktcertifikat baserar sig på gällande lagstiftning, men certifieringen baserar sig inte på ett be-
myndigande av inrikesministeriet eller någon annan aktör. 

I 2 mom. föreslås ett bemyndigande om att närmare bestämmelser om de krav som ska ställas 
på egenskaperna, funktionerna och användningssättet i fråga om anordningar och utrustning i 
skyddsrum får utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning kan det också utfär-
das närmare bestämmelser om kraven på märkning av produkter samt om information och an-
visningar om produkterna. 
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41 §. Produkters överensstämmelse med kraven. I paragrafen föreslås det bestämmelser om vi-
sande av att en produkt överensstämmer med kraven. Motsvarande bestämmelse finns i 6 § i 
den gällande lagen om anordningar inom räddningsväsendet. 

I 1 mom. föreskrivs det att inte bara tillverkaren av en produkt utan även andra verksamhetsut-
övare som importerar, släpper ut på marknaden, säljer eller på annat sätt överlåter produkter ska 
se till att produkten överensstämmer med kraven. 

I 2 mom. föreslås det bestämmelser om tillverkarens skyldigheter när det gäller att visa att en 
produkt överensstämmer med kraven. Tillverkaren ska kunna visa att de produkter som släpps 
ut på marknaden överensstämmer med kraven. Överensstämmelse med kraven ska i princip 
visas med hjälp av teknisk dokumentation som åtminstone ska innehålla en allmän beskrivning 
av produkten, information om de standarder som eventuellt tillämpats samt, beroende på pro-
duktens egenskaper och användningsändamål, information om hur överensstämmelsen med kra-
ven har verifierats. Tillverkaren ska också se till att produkten är försedd med de märkningar 
och den information som behövs samt utarbeta bruksanvisningar och andra anvisningar som ska 
åtfölja produkten. Bestämmelser om de krav som gäller anvisningar och märkning ingår i 38 §. 

I paragrafen föreslås inga mer detaljerade bestämmelser om förfarandet för att konstatera 
huruvida en produkt uppfyller de föreskrivna kraven, och inga formkrav ställs på dokumentat-
ionen. Produktens egenskaper verifieras på det sätt som användningsändamålet förutsätter. Be-
stämmelser om en produkts överensstämmelse med kraven kan i stället för eller utöver i denna 
lag också finnas i annan nationell lagstiftning eller EU-produktreglering, såsom lagstiftning som 
gäller elsäkerhet och tryckbärande anordningar och byggproduktsförordningen. Till exempel 
handbrandsläckares överensstämmelse med kraven som tryckbärande anordning visas på det 
sätt som anges i lagen om tryckbärande anordningar och CE-märkningen på en handbrandsläck-
are visar att den tryckbärande anordningen överensstämmer med kraven. När CE-märkta bygg-
produkter släpps ut på marknaden ska bestämmelserna i byggproduktsförordningen iakttas. I 
byggproduktsförordningen föreskrivs det om olika sätt att ange prestandanivåerna för de grund-
läggande egenskaper som hänför sig till byggprodukter samt om användningen av CE-märk-
ning. 

I 3 mom. preciseras det att utöver tillverkare ska även andra aktörer som släpper ut en produkt 
på marknaden vara skyldiga att visa att produkten överensstämmer med kraven. 

[5 – 6 kap.] 

7.2 Lag om marknadskontrollen av vissa produkter 

 

8  Bestämme lser  på  lägre  nivå  än lag 

 

9  Ikraftträdande  

 

10  Verkstä l lighet  och uppfö l jning  
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11  Förhål lande t i l l  andra  propos it ioner  

 

12  Förhål lande t i l l  grundlagen samt lagsti ftningsordning  

[12.1 – 12.6] 

12.7 Ålands behörighet 

I 18 och 27 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) finns bestämmelser om fördelningen 
av behörigheten mellan riket och landskapet Åland. De föreslagna bestämmelserna innehåller 
helheter som hör till både rikets och landskapets behörighet. 

Enligt 18 § 6 punkten i självstyrelselagen för Åland har landskapet lagstiftningsbehörighet i 
fråga om ärenden som gäller räddningsväsendet. Enligt 27 § 28 punkten i självstyrelselagen har 
riket dock lagstiftningsbehörighet i fråga om ärenden som gäller befolkningsskyddet. 

Landskapet Åland har en egen räddningslag, nämligen räddningslag (106:2006) för landskapet 
Åland. Bestämmelser som motsvarar den gällande lagen om anordningar inom räddningsväsen-
det, med undantag för kraven på anordningar och utrustning i skyddsrum, har utfärdats genom 
en förordning med stöd av landskapets räddningslag (Landskapsförordning (2006:112) om kva-
litetsfordringar inom räddningsväsendet). När det gäller de närmare kraven hänvisas det i för-
ordningen till inrikesministeriets förordningar som utfärdats med stöd av lagen om anordningar 
inom räddningsväsendet. I förordningen föreskrivs det dessutom att landskapsregeringen fattar 
beslut om motsvarigheten på Åland i fråga om de godkännanden och behörigheter som Säker-
hets- och kemikalieverket utfärdat med stöd av lagen om anordningar inom räddningsväsendet. 
Bestämmelser om underhåll av och tillsyn över brandskyddsanordningar finns i landskapets 
räddningslag. 

Enligt 18 § 7 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i ärenden som 
gäller byggnadsväsendet. Bestämmelser om byggande finns i landskapets plan- och bygglag 
(Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland). Lagen innehåller också bestämmelser om 
byggprodukter och marknadskontroll av byggprodukter. I de byggbestämmelser som utfärdats 
med stöd av lagen (Landskapsförordning (2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamling) före-
skrivs det om funktionella krav på brandtekniska installationer såsom brandvarnare och auto-
matiska släcksystem. 

Enligt 18 § 22 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i ärenden som 
gäller näringsverksamhet med vissa begränsningar. Landskapet Åland har bland annat en egen 
lag om marknadskontroll (Landskapslag (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter). 

De bestämmelser som nu föreslås gäller i huvudsak sådana ärenden som enligt självstyrelsela-
gen hör till landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet. Hit hör förslagen till bestämmelser om 
brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar, granskning och service av hand-
brandsläckare samt krav på produkterna, inklusive tillsynen över dem. Enligt 27 § 28 punkten i 
självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om ärenden som gäller befolknings-
skyddet. I fråga om de föreslagna bestämmelserna hör således de bestämmelser som hänförs till 
området för befolkningsskyddet till rikets lagstiftningsbehörighet, dvs. produktkraven på anord-
ningar och utrustning i skyddsrum. 
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På de grunder som anges ovan kan lagförslagen enligt regeringens uppfattning behandlas i van-
lig lagstiftningsordning. 

 
Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

1. 

Lag 

om vissa brandskyddsanordningar 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 
 

1 kap.  

Allmänna bestämmelser 

1 §  

Tillämpningsområde 

Denna lag innehåller bestämmelser om 
1) kraven på brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar som installeras i 

byggnader och om arbeten för installation, underhåll och besiktning av anläggningarna, 
2) granskning av och service på handbrandsläckare, och 
3) tillsynen i de ovannämnda fallen. 
Denna lag innehåller också bestämmelser om kraven på produkter och om visande av över-

ensstämmelse med kraven. Lagen tillämpas på följande produktgrupper: 
1) handbrandsläckare, 
2) brandfiltar och andra manuella, bärbara primärsläckningsprodukter som är avsedda för 

släckning av begynnande bränder, 
3) brandvarnare och kolmonoxidvarnare, 
4) anordningar som är avsedda att utgöra delar av brandlarmanläggningar, 
5) anordningar som är avsedda att utgöra delar av automatiska släckanläggningar, 
6) släckanordningar som är avsedda att installeras i byggnader, 
7) rökluckor, rökavgångsfläktar och rökskärmar som är avsedda för fast installering i bygg-

nader, 
8) utrymningsbelysningsprodukter, såsom utrymningsskyltar och utrymningsarmaturer, som 

är avsedda för märkning och belysning av utrymningsvägar, 
9) fabrikstillverkade satseldade eldstäder som är avsedda för förbränning av fasta ämnen och 

som förbinds med byggnadens rökkanal för att producera värme i det utrymme där de har in-
stallerats, 

10) produkter som är avsedda för byggande och utrustning av skyddsrum. 
 

2 §  

Förhållande till annan lagstiftning 

Bestämmelser om tillståndsplikt för byggande, krav beträffande byggande, byggprodukternas 
egenskaper och övervakning av byggnadsarbeten finns i markanvändnings- och bygglagen 
(132/1999). 

Bestämmelser om underhåll av byggnaders brandskyddsanordningar och om tillsyn över un-
derhållet finns i räddningslagen (379/2011). 
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Bestämmelser om säkerhetskraven för handbrandsläckares tryckkärl och om visande av över-
ensstämmelse med kraven finns i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016). Bestämmel-
ser om periodiska besiktningar av handbrandsläckare i deras egenskap av tryckbärande anord-
ningar finns dessutom i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994). 

Bestämmelser om deklaration av egenskaperna hos byggprodukter som omfattas av harmoni-
serade produktstandarder och om CE-märkning av produkterna finns i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av 
byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG. 

Bestämmelser om marknadskontroll, tillsynsmyndigheter och sökande av ändring i tillsyns-
myndigheternas beslut finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016). 
Som en ekonomisk aktör som avses i den lagen betraktas en verksamhetsutövare som avses i 41 
§ i denna lag. 

 Bestämmelser om marknadstillsynen över CE-märkta byggprodukter finns i markanvänd-
nings- och bygglagen. 
 

3 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) brandlarmanläggning en anläggning som är avsedd för fast installering i byggnaden och 

som upptäcker en begynnande brand och lokalt ger larm om branden samt automatiskt och ome-
delbart meddelar om en begynnande brand samt om fel som kan äventyra anläggningens funkt-
ionsduglighet, 

2) automatisk släckanläggning en anläggning som är avsedd för fast installering i byggnaden 
och som tidigt upptäcker och släcker en brand, eller håller branden under kontroll tills den kan 
släckas helt och hållet, 

3) installationsföretag en verksamhetsutövare som installerar och underhåller brandlarman-
läggningar eller automatiska släckanläggningar, 

4) besiktningsorgan en av Säkerhets- och kemikalieverket godkänd organisation som har rätt 
att utföra besiktningar enligt denna lag av brandlarmanläggningar och automatiska släckanlägg-
ningar, 

5) handbrandsläckare en bärbar, manuell brandsläckare som när den är funktionsduglig väger 
högst 20 kg, 

6) handbrandsläckarföretag en verksamhetsutövare som granskar och utför service på hand-
brandsläckare, 

7) räddningsmyndighet en räddningsmyndighet enligt 26 § i räddningslagen. 
 

2 kap.  

Brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar 

4 §  

Tillämpningsområde för kraven på brandlarmanläggningar och automatiska släckanlägg-
ningar 

Detta kapitel innehåller bestämmelser om utförande, underhåll och besiktning av brandlarm-
anläggningar och automatiska släckanläggningar som installeras i byggnader. Kraven gäller an-
läggningar för vars del installationen grundar sig på en skyldighet enligt lag eller en annan för-
fattning, på ett bygglov eller på en myndighets övriga tillståndsförfaranden. Kraven gäller också 
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anläggningar vars brandlarm ansluts till nödcentralen och anläggningar som ansluts till vatten-
tjänstverkets ledningsnät eller till en byggnads vatten- och avloppsanordningar. 

Detta kapitel innehåller också bestämmelser om skyldigheten att besikta brandlarm-
anläggningar och automatiska släckanläggningar och om hur ofta besiktningarna ska 
utföras. På brandlarmanläggningar vars brandlarm inte har anslutits till nödcentralen 
tillämpas dock inte kraven i 17 § på periodiska besiktningar. 
 

5 §  

Krav på utförandet i fråga om brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar 

Brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar ska konstrueras och installeras så 
att de fungerar korrekt och tillförlitligt och inte medför fara för någons hälsa eller egendom eller 
för miljön. Anläggningarna ska uppföras av anordningar, komponenter och tillbehör som är 
avsedda för användningen och förhållandena i fråga och som uppfyller de krav som gäller för 
dem. 

Brandlarmanläggningar och släckanläggningar ska utföras med beaktande av deras använd-
ningsändamål, den verksamhet som bedrivs i det objekt som ska skyddas och objektets förhål-
landen samt med hänsyn till att anläggningarna ska vara kompatibla med andra system som 
eventuellt påverkar deras funktion. Anläggningarna ska uppfylla de funktionella krav som gäller 
deras egenskaper, tillförlitligheten hos deras funktion, olika anordningars inbördes kompatibi-
litet och skyddet mot skadliga verkningar. De funktionella kraven gäller också förebyggande av 
felaktig funktion hos anläggningarna samt behövliga märkningar och skyltar. 

Närmare bestämmelser om funktionella krav på brandlarmanläggningar och automatiska 
släckanläggningar utfärdas genom förordning av inrikesministeriet. 
 

6 §  

Grundläggande karakterisering av anläggningarna 

För den grundläggande karakteriseringen av utförandet av brandlarmanläggningar och auto-
matiska släckanläggningar ska det utarbetas en redogörelse som innehåller en beskrivning av 
skyddets omfattning, grunderna för dimensioneringen av anläggningen och andra karakterise-
ringar utifrån vilka den planerade lösningen kan bedömas uppfylla kraven i 5 §. En redogörelse 
ska utarbetas också för betydande ändrings- och utbyggnadsarbeten på en anläggning. Som be-
tydande ändrings- och utbyggnadsarbeten betraktas sådana arbeten som fordrar bygglov eller 
något annat godkännande av en myndighet eller som till sin svårighetsgrad eller omfattning 
annars kan jämställas med installation av en ny anläggning. 

Redogörelsen för den grundläggande karakteriseringen av en anläggning ska delges rädd-
ningsmyndigheten. 

Närmare bestämmelser om innehållet i den redogörelse som ska utarbetas för den grundläg-
gande karakteriseringen får utfärdas genom förordning av inrikesministeriet. 
 

7 §  

Installationsbevis 

För utförandet av brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar ska det upprät-
tas ett installationsbevis som innehåller en beskrivning av anläggningens tekniska utförande och 
av de provningar och andra åtgärder som har vidtagits för att säkerställa funktionsdugligheten. 
Ett installationsbevis ska också upprättas över utbyggnads-, ändrings- och reparationsarbeten 
på en anläggning. 
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I installationsbeviset ska den information och de anvisningar ingå som behövs vid 
användning och underhåll av anläggningen. Informationen och anvisningarna ska vara 
på finska eller svenska. 

Närmare bestämmelser om innehållet i ett installationsbevis får utfärdas genom för-
ordning av inrikesministeriet. 
 

8 §  

Installationsföretags skyldigheter 

Ett installationsföretag ska se till att installations- och underhållsarbeten på brandlarmanlägg-
ningar och automatiska släckanläggningar utförs sakkunnigt och omsorgsfullt i enlighet med 
god teknisk praxis. 

Installationsföretaget ska innan en anläggning tas i bruk försäkra sig om att den uppfyller de 
krav som föreskrivs i 5 §. Företaget ska utföra omfattande funktionstester. Dessutom ska det se 
till att en certifieringsbesiktning som avses i 16 § utförs på anläggningen. 

Installationsföretaget upprättar ett installationsbevis och överlämnar det tillsammans med bi-
lagor till innehavaren av anläggningen. 
 

9 §  

Installationsföretags verksamhetsanmälan 

Innan ett installationsföretag inleder sin verksamhet ska det med tanke på tillsynen göra en 
anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket. Om anmälan innehåller alla uppgifter som krävs, 
sänder Säkerhets- och kemikalieverket en bekräftelse av anmälan till företaget, som efter att ha 
fått bekräftelsen kan inleda verksamheten. 

Anmälan ska innehålla uppgifter om verksamhetsutövaren och den ansvariga personen och 
om området för den installations- och underhållsverksamhet som ska utövas. I anmälan ska fö-
retaget visa att kraven i 10 § uppfylls. Av anmälan ska det framgå att den ansvariga personen 
har gett sitt samtycke till uppgiften. Dessutom ska anmälan innehålla de uppgifter som avses i 
45 § 2 mom. 1–3 punkten för införande i registret. 

Ändringar i de omständigheter som anges i denna paragraf och i andra för verksamheten vä-
sentliga omständigheter ska anmälas till Säkerhets- och kemikalieverket inom en månad från 
det att ändringarna skedde. 
 

10 §  

Förutsättningar för att vara ett installationsföretag 

Ett installationsföretag ska utse minst en ansvarig person, som ska vara verksamhetsutövare 
eller anställd hos företaget och ha ett i 12 § avsett behörighetsintyg inom området för den in-
stallations- och underhållsverksamhet som företaget utövar. Den ansvariga personen ska ha en 
faktisk möjlighet att sköta sin uppgift. 

Installationsföretaget ska utse en ny ansvarig person inom tre månader från det att den ansva-
riga personen byts ut eller är förhindrad att sköta sin uppgift av någon annan orsak än en kort-
varig frånvaro. 

Installationsföretaget ska förfoga över de anordningar, redskap och system som installations- 
och underhållsarbetet förutsätter. 

11 §  

Uppgifter för ansvariga personer vid installationsföretag 
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Den ansvariga personen vid ett installationsföretag ska se till att 
1) denna lag följs i installations- och underhållsarbeten, 
2) anläggningen uppfyller lagens krav i fråga om utförda installations- eller underhållsarbeten, 
3) de som utför installations- och underhållsarbeten har den kompetens som behövs och har 

fått introduktion i sina uppgifter. 
Den ansvariga personen vid installationsföretaget undertecknar installationsintygen. 
Den ansvariga personen ska känna till kraven för utförandet av anläggningarna och upprätt-

hålla sin yrkesskicklighet. 
 

12 §  

Behörighetsintyg för ansvariga personer vid installationsföretag 

Behörighetskrav för ansvariga personer är 
1) ett i 14 § avsett prov för ansvariga personer som har avlagts med godkänt resultat, 
2) sammanlagt minst två års med hänsyn till uppgifterna som ansvarig person tillräckligt om-

fattande arbetserfarenhet av konstruktions-, installations- eller underhållsarbeten på brandlarm-
anläggningar eller automatiska släckanläggningar. 

I behörighetsintyget specificeras vilket område av installations- och underhållsverksamheten 
intyget gäller. De olika områdena är 

1) installations- och underhållsarbeten på brandlarmanläggningar, 
2) installations- och underhållsarbeten på sprinkleranläggningar, 
3) installations- och underhållsarbeten på vattendimsystem, 
4) installations- och underhållsarbeten på gassläckningsanläggningar, 
5) installations- och underhållsarbeten på aerosola släckanläggningar, 
6) andra områden som kan specificeras. 

 
13 §  

Konstaterande av behörighet i fråga om ansvariga personer vid installationsföretag 

Behörighet som ansvarig person söks hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska det 
specificeras vilket område av installations- och underhållsverksamheten ansökan gäller och vi-
sas att kraven i 12 § 1 mom. uppfylls. Dessutom ska ansökan innehålla de uppgifter som avses 
i 45 § 3 mom. 1–2 punkten för införande i registret. 

För den som uppfyller behörighetsvillkoren utfärdar Säkerhets- och kemikalieverket ett behö-
righetsintyg. 
 

14 §  

Prov för ansvariga personer vid installationsföretag 

Genom ett prov för en ansvarig person vid ett installationsföretag visas det att personen i fråga 
har de kunskaper och färdigheter som behövs i uppgiften och är förtrogen med de författningar, 
standarder och anvisningar som hänför sig till konstruktions-, installations- och underhållsar-
beten. Provet gäller ett specificerat område av installations- och underhållsverksamheten. 

För den som har avlagt provet med godkänt resultat utfärdas ett intyg över avlagt prov. Ett 
intyg över avlagt prov är i kraft i tre år. Uppgifter om utfärdade intyg över prov ska föras in i 
det register som avses i 45 §. 
 

15 §  
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Ordnande av prov för ansvariga personer 

Säkerhets- och kemikalieverket svarar för ordnandet av prov för ansvariga personer. Verket 
kan ordna proven själv eller ingå avtal om ordnande av proven med någon annan tillräckligt 
sakkunnig aktör. Som en tillräckligt sakkunnig aktör betraktas ett företag eller en sammanslut-
ning som sköter certifieringen av personer, eller ett annat företag eller en annan sammanslutning 
vars oberoende verksamhet har säkerställts och som har den yrkeskompetens som behövs för 
att ordna proven. 

I det avtal som ingås om ordnandet av prov ska det ställas villkor för säkerställande av att 
proven ordnas på behörigt sätt och att bedömningen är enhetlig. I avtalet anges provens innehåll, 
sättet de genomförs på och bedömningsgrunderna samt innehållet i det intyg som utfärdas över 
ett avlagt prov. I avtalet anges dessutom grunderna för den avgift som tas ut för ett prov samt 
det sätt på vilket den som ordnar proven ska rapportera till Säkerhets- och kemikalieverket. 
Verket utövar tillsyn över nivån på proven och bedömningen av dem. Verket ska säga upp av-
talet, om den som ordnar proven inte längre uppfyller villkoren i avtalet. 
 

16 §  

Certifieringsbesiktning av brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar 

Brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar ska genomgå certifieringsbesikt-
ning innan de tas i bruk. Också betydande ändrings- och utbyggnadsarbeten på anläggningarna 
ska genomgå certifieringsbesiktning. 

I certifieringsbesiktningen ska det genom stickprov eller på något annat lämpligt sätt i till-
räcklig mån säkerställas att  

1) anläggningen uppfyller de föreskrivna kraven för utförandet, 
2) det har upprättats ett installationsintyg för anläggningen och att anläggningen stämmer 

överens med intyget, 
3) installationsföretaget har utfört funktionstester på och besiktningar av anläggningen, 
4) anläggningen lämpar sig för ändamålet och är funktionsduglig, 
5) anläggningen ger och förmedlar behövliga larm och meddelanden. 
Installationsföretaget ska sörja för certifieringsbesiktningen. Om företaget försummar sin 

skyldighet eller är förhindrat att fullgöra den, ska innehavaren av anläggningen sörja för besikt-
ningen. Certifieringsbesiktningen utförs av ett besiktningsorgan. 
 

17 §  

Periodisk besiktning av brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar 

Brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar ska genomgå periodisk besikt-
ning med tre års mellanrum. Den första periodiska besiktningen av en ny anläggning ska dock 
utföras inom 12–18 månader från certifieringsbesiktningen av anläggningen. 

I den periodiska besiktningen ska det genom stickprov eller på något annat lämpligt sätt i 
tillräcklig mån säkerställas att 

1) anläggningen lämpar sig för ändamålet och är funktionsduglig, 
2) anläggningens larm och meddelanden fungerar, 
3) ändrings- och reparationsarbeten på anläggningen har utförts av ett installationsföretag och 

att det finns lämplig dokumentation av arbetena, 
4) det finns ett uppdaterat service- och underhållsprogram för anläggningen, 
5) underhållet av anläggningen är tillräckligt för att upprätthålla dess funktionsduglighet. 
Innehavaren av anläggningen ska sörja för den periodiska besiktningen av anläggningen. Den 

periodiska besiktningen utförs av ett besiktningsorgan. 
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18 §  

Allvarliga brister och ny besiktning 

Om ett besiktningsorgan vid en certifieringsbesiktning konstaterar allvarliga brister i en an-
läggning eller om installationen av anläggningen är så halvfärdig att det inte går att försäkra sig 
om anläggningens funktionsduglighet, ska besiktningsorganet avbryta besiktningen. 

Om ett besiktningsorgan vid en periodisk besiktning konstaterar allvarliga brister som påver-
kar anläggningens funktionsduglighet, användbarhet eller tillförlitlighet, ska besiktningsorganet 
bestämma att anläggningen ska besiktas på nytt. 

Innehavaren av anläggningen ska beställa en ny besiktning inom tre månader från det att det 
bestämdes att en sådan besiktning ska utföras. 

Besiktningsorganen ska göra en anmälan till räddningsmyndigheten, om det upptäcks allvar-
liga brister vid besiktningarna och om det har bestämts att en ny besiktning ska utföras. 
 

19 §  

Besiktningsprotokoll 

Ett besiktningsorgan ska till anläggningens innehavares förfogande upprätta ett besiktnings-
protokoll av vilket det framgår 

1) objektets identifieringsuppgifter, 
2) tidpunkten för den utförda besiktningen och för nästa besiktning, 
3) besiktningens förlopp och vidtagna besiktningsåtgärder, 
4) en redogörelse för anläggningens överensstämmelse med bestämmelser och krav, 
5) upptäckta brister i anläggningen och dess funktionsduglighet. 
Innehavaren av anläggningen ska bevara besiktningsprotokollet över certifieringsbesikt-

ningen i minst fem år. Innehavaren ska bevara besiktningsprotokoll över periodiska besiktningar 
och nya besiktningar samt bevis på att de brister som nämnts i ett protokoll har avhjälpts åt-
minstone till nästa periodiska besiktning. 

Besiktningsorganet ska sända besiktningsprotokollen till räddningsmyndigheten för känne-
dom. 
 

20 §  

Besiktningsdekal 

När en anläggnings funktionsduglighet har säkerställts vid en besiktning, ska besiktningsor-
ganet på centralen för brandlarmanläggningen eller på motsvarande ställe fästa en besiktnings-
dekal av vilken besiktningsorganets namn, tidpunkten för besiktningen och tidpunkten för nästa 
periodiska besiktning framgår. 
 

21 § 

Godkännande av besiktningsorgan 

Säkerhets- och kemikalieverket godkänner efter ansökan ett besiktningsorgan att utföra i 16, 
17 och 18 § avsedda besiktningar av brandlarmanläggningar och automatiska släckanlägg-
ningar, efter att verket har försäkrat sig om att förutsättningarna för ett godkännande uppfylls. 

I beslutet om godkännande bestäms besiktningsorganets behörighetsområde och arrange-
mangen i anslutning till tillsynen över organet samt anges vid behov krav, begränsningar och 
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villkor som gäller organets verksamhet och syftar till att säkerställa att uppgifterna utförs på 
tillbörligt sätt. Ett beslut kan meddelas för viss tid. 
 

22 §  

Förutsättningar för godkännande som besiktningsorgan 

Förutsättningar för godkännande som besiktningsorgan är att 
1) organet är en i Finland registrerad juridisk person eller en del av en sådan, 
2) organet är opartiskt och oavhängigt i den del av sin verksamhet som omfattar besiktnings-

uppgifter, 
3) organet har tillräckligt med yrkeskunnig personal vars opartiskhet och oavhängighet i be-

siktningsuppgifter har säkerställts, 
4) organet förfogar över de anordningar, redskap och system som verksamheten förutsätter, 
5) organet har ett på ett opartiskt sätt bedömt och övervakat system för att säkerställa verk-

samhetens kvalitet samt ändamålsenliga anvisningar för verksamheten och övervakningen av 
den, 

6) organet har ett tillförlitligt och ändamålsenligt förvaltnings- och lagringssystem för doku-
ment som hänför sig till besiktningsorganets uppgifter, 

7) organet har en ansvarsförsäkring som med hänsyn till verksamhetens art och omfattning är 
tillräcklig för att ersätta de skador som verksamheten orsakar. 

Ett besiktningsorgan ska genom en ackreditering som gjorts av Säkerhets- och kemikalie-
verkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) visa att det uppfyller förutsättning-
arna i 1 mom. 

Besiktningsorganet kan lägga ut delåtgärder inom utförandet av sina besiktningsuppgifter på 
en underleverantör, om underleverantören uppfyller förutsättningarna i 1 mom. Organet ansva-
rar för det arbete som det lagt ut på en underleverantör. Organet ska hålla de dokument som 
gäller bedömningen av en underleverantörs behörighet tillgängliga för Säkerhets- och kemika-
lieverket. Organet ska utan dröjsmål göra en anmälan om en underleverantör som organet anlitar 
till Säkerhets- och kemikalieverket för anteckning i registret. Anmälan ska innehålla de uppgif-
ter som avses i 45 § 5 mom. 5 punkten. 

Besiktningsorganet ska till Säkerhets- och kemikalieverket anmäla alla ändringar som har be-
tydelse med tanke på uppfyllandet av förutsättningarna för godkännande. 
 

23 §  

Utförande av uppgifter som besiktningsorgan 

Besiktningsorganen ska utföra besiktningar av brandlarmanläggningar och automatiska släck-
anläggningar med yrkesskicklighet och i enlighet med god besiktningspraxis. 

Besiktningsorganen ska bevaka utvecklingen av bestämmelser och standarder inom sitt an-
svarsområde och samverka med andra besiktningsorgan inom ansvarsområdet för att säkerställa 
att arbetsmetoderna är tillräckligt enhetliga. 

De anställda hos besiktningsorgan och hos underleverantörer som organen anlitar handlar un-
der straffrättsligt tjänsteansvar när de utför offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna 
lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 

Besiktningsorganen ska årligen lämna Säkerhets- och kemikalieverket en berättelse om sin 
verksamhet. 
 

3 kap.  

Granskning av och service på handbrandsläckare 
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24 §  

Tillämpningsområde för kraven på granskning av och service på handbrandsläckare 

Detta kapitel innehåller bestämmelser om gransknings- och servicearbeten på handbrand-
släckare samt bestämmelser om skyldigheten att granska och utföra service på handbrandsläck-
are och om hur ofta granskningen och servicen ska utföras. 

Bestämmelserna i 25 och 27 § tillämpas inte på handbrandsläckare som skaffats för hushålls-
bruk eller annat motsvarande privat bruk och inte heller på handbrandsläckare i trafikmedel och 
farkoster. 
 

25 §  

Skyldighet att se till att handbrandsläckare granskas 

Ägaren eller innehavaren av en handbrandsläckare ska se till att släckaren granskas med två 
års mellanrum. Om släckaren förvaras på ett ställe där den är utsatt för fukt, vibrationer, tempe-
raturväxlingar eller köld, ska granskningen utföras med ett års mellanrum. Granskningarna ut-
förs av ett handbrandsläckarföretag. 

Tidpunkten för den första granskningen av en handbrandsläckare bestäms enligt den tidpunkt 
för tillverkningen som finns angiven på släckaren. 
 

26 §  

Innehållet i granskningen av handbrandsläckare 

Vid granskningen av en handbrandsläckare granskas släckarens funktionsduglighet. Vid 
granskningen ska släckarens egenskaper beaktas. 

Vid granskningen säkerställs det att handbrandsläckaren inte har sådana fel eller brister som 
försämrar dess funktion och att uppgifterna på den bruks- och underhållsanvisning (etikett) som 
är fäst på släckaren går att läsa. Vid granskningen görs det också en bedömning av om släck-
medlets släckningseffekt har försämrats. 

Närmare bestämmelser om de åtgärder som ska ingå i granskningen av handbrandsläckare 
och om de omständigheter som ska beaktas vid granskningen får utfärdas genom förordning av 
inrikesministeriet. 
 

27 §  

Skyldighet att se till att handbrandsläckare genomgår service 

Ägaren eller innehavaren av en handbrandsläckare ska se till att släckaren genomgår service 
med minst tio års mellanrum, om inte ett kortare mellanrum anges på släckarens etikett. Om en 
släckare har använts, ska den genomgå service eller tas ur bruk. Servicen utförs av ett hand-
brandsläckarföretag. 

Tidpunkten för den första servicen på handbrandsläckaren bestäms enligt den tidpunkt för 
tillverkningen som finns angiven på släckaren. 
 

28 §  

Innehållet i servicen på handbrandsläckare 
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Vid service på en handbrandsläckare granskas släckaren och genomgår service så att den blir 
funktionsduglig. Vid servicen ska släckarens egenskaper beaktas och dessutom modellspecifika 
reservdelar och tillbehör som är lämpliga för respektive släckare samt sådana släckmedel och 
drivmedel som anges på släckarens etikett användas. 

Vid servicen töms handbrandsläckaren, behållarens kondition kontrolleras och släckarens de-
lar rengörs, repareras eller byts ut. Släckaren sätts ihop och fylls på nytt, och det kontrolleras att 
den är tät. 

Närmare bestämmelser om de åtgärder som ska ingå i servicen på handbrandsläckare och om 
de omständigheter som ska beaktas i samband med servicen får utfärdas genom förordning av 
inrikesministeriet. 
 

29 §  

Gransknings- och servicedekaler 

På en handbrandsläckare som har granskats och är funktionsduglig ska handbrandsläckarfö-
retaget fästa en granskningsdekal av vilken det framgår företagets namn och företags- och or-
ganisationsnummer samt tidpunkten för granskningen och, med en månads noggrannhet, tid-
punkten för nästa granskning enligt var släckaren är placerad. Granskningsdekalen ska vara lätt 
att läsa och får inte täcka släckarens etikett eller andra märkningar. 

På en handbrandsläckare som har genomgått service ska handbrandsläckarföretaget fästa både 
en granskningsdekal och sen servicedekal. Av servicedekalen ska företagets namn och företags- 
och organisationsnummer samt tidpunkten för servicen framgå. Servicedekalen får inte täcka 
handbrandsläckarens etikett eller andra märkningar. 
 

30 §  

Handbrandsläckarföretags skyldigheter 

Ett handbrandsläckarföretag ska utföra gransknings- och servicearbeten sakkunnigt och om-
sorgsfullt i enlighet med god gransknings- och servicepraxis. Gransknings- och servicearbetena 
ska utföras på ett sätt som garanterar att släckaren är säker och funktionssäker och som inte 
medför fara för någons hälsa eller egendom eller för miljön. 

Om handbrandsläckarföretaget vid granskningen av en handbrandsläckare upptäcker att 
släckaren behöver genomgå service, ska kunden informeras om detta. Om en periodisk besikt-
ning enligt lagen om tryckbärande anordningar inte har utförts, får företaget inte börja granska 
släckaren eller utföra service på den, och kunden ska informeras om detta. 
 

31 §  

Handbrandsläckarföretags verksamhetsanmälan 

Innan ett handbrandsläckarföretag inleder sin verksamhet ska det med tanke på tillsynen göra 
en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket. Om anmälan innehåller alla uppgifter som 
krävs, sänder Säkerhets- och kemikalieverket en bekräftelse av anmälan till företaget, som efter 
att ha fått bekräftelsen kan inleda verksamheten. 

Anmälan ska innehålla uppgifter om verksamhetsutövaren och den ansvariga personen. I an-
mälan ska handbrandsläckarföretaget visa att kraven i 32 § uppfylls. Av anmälan ska det framgå 
att den ansvariga personen har gett sitt samtycke till uppgiften. Dessutom ska anmälan innehålla 
de uppgifter som avses i 45 § 2 mom. 1–3 punkten för införande i registret. 
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Ändringar i de omständigheter som anges i denna paragraf och i andra för verksamheten vä-
sentliga omständigheter ska anmälas till Säkerhets- och kemikalieverket inom en månad från 
det att ändringarna skedde. 
 

32 §  

Förutsättningar för att vara ett handbrandsläckarföretag 

Ett handbrandsläckarföretag ska utse minst en ansvarig person, som ska vara verksamhetsut-
övare eller anställd hos företaget och ha ett i 34 § avsett behörighetsintyg. Den ansvariga per-
sonen ska ha en faktisk möjlighet att sköta sin uppgift. 

Handbrandsläckarföretaget ska utse en ny ansvarig person inom tre månader från det att den 
ansvariga personen byts ut eller är förhindrad att sköta sin uppgift av någon annan orsak än en 
kortvarig frånvaro. 

Handbrandsläckarföretaget ska förfoga över arbetsredskap och ändamålsenliga lokaler som 
behövs för arbetet. 
 

33 §  

Uppgifter för ansvariga personer vid handbrandsläckarföretag 

Den ansvariga personen vid ett handbrandsläckarföretag ska se till att 
1) denna lag följs i gransknings- och servicearbeten, 
2) de som utför gransknings- och servicearbeten har den kompetens som behövs och har fått 

introduktion i sina uppgifter. 
Den ansvariga personen ska känna till kraven för gransknings- och servicearbeten på hand-

brandsläckare och upprätthålla sin yrkesskicklighet. 
 

34 §  

Behörighetsintyg för ansvariga personer vid handbrandsläckarföretag 

Behörighetskrav för ansvariga personer är 
1) ett i 36 § avsett prov för ansvariga personer som har avlagts med godkänt resultat, 
2) sammanlagt minst ett års arbetserfarenhet som ger förtrogenhet med gransknings- och ser-

vicearbeten på handbrandsläckare. 
 

35 §  

Konstaterande av behörighet i fråga om ansvariga personer vid handbrandsläckarföretag 

Behörighet som ansvarig person söks hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska det 
visas att kraven i 34 § uppfylls. Dessutom ska ansökan innehålla de uppgifter som avses i 45 § 
3 mom. 1–2 punkten för införande i registret. 

För den som uppfyller behörighetsvillkoren utfärdar Säkerhets- och kemikalieverket ett behö-
righetsintyg. 
 

36 §  

Prov för ansvariga personer vid handbrandsläckarföretag 
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Genom ett prov för en ansvarig person vid ett handbrandsläckarföretag visas det att personen 
i fråga har de kunskaper och färdigheter som behövs i uppgiften och är förtrogen med de för-
fattningar, standarder och anvisningar som hänför sig till gransknings- och servicearbeten på 
handbrandsläckare. 

Provet omfattar ett teoriprov och ett praktiskt prov. Genom teoriprovet utreds personens för-
trogenhet med de författningar, standarder och anvisningar som hänför sig till gransknings- och 
servicearbeten på handbrandsläckare. Genom det praktiska provet utreds personens förmåga att 
klara av gransknings- och servicearbeten på olika typer av handbrandsläckare. 

I fråga om intyg över avlagt prov och ordnande av prov gäller vad som föreskrivs i 14 § 2 
mom. och 15 §. 
 

4 kap. 

Krav på produkter 

37 §  

Allmänna krav på produkter 

Produkterna ska vara lämpade för sitt användningsändamål och fungera på behörigt sätt. En 
produkts konstruktion, utrustning och andra egenskaper ska dessutom vara sådana att produkten 
kan användas på ett säkert sätt och så att den inte medför fara för någons hälsa eller egendom 
eller för miljön. 

Bestämmelser om byggprodukters egenskaper finns dessutom i 152 § i markanvändnings- och 
bygglagen. 

Närmare bestämmelser om sådana egenskaper hos en produkt som hänför sig till säker install-
ation och användning av produkten och om de krav som ställs på produktens funktion och an-
vändningssätt får utfärdas genom förordning av inrikesministeriet. 
 

38 §  

Märkning av produkter samt information och anvisningar om produkterna 

En produkt ska ha den märkning och den information som krävs för att produkten ska kunna 
användas på ett behörigt och säkert sätt. Produkten ska förses med märkning och information 
som är synlig, lätt läsbar och varaktig. Om det inte är möjligt eller motiverat att förse produkten 
med märkning eller information på grund av produktens storlek eller form eller av någon annan 
motsvarande orsak, ska den anges på förpackningen eller i de åtföljande anvisningarna. 

Produkten eller de åtföljande anvisningarna ska innehålla den information som behövs för att 
produkten ska kunna installeras, användas och underhållas på ett behörigt och säkert sätt. 

Produkten ska ha typ-, parti-, serie- eller modellnummer eller någon annan märkning för iden-
tifiering av produkten. Produkten ska vara försedd med tillverkarens namn eller annan märkning 
för att verifiera tillverkaren eller den som släpper ut produkten på marknaden samt med en 
adress på vilken tillverkaren kan kontaktas. 

Närmare bestämmelser om den information som hänför sig till installation och användning av 
produkten samt om innehållet i installations-, bruks- och underhållsanvisningar får utfärdas ge-
nom förordning av inrikesministeriet. 
 

39 §  

Språkkrav 
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Märkningen av en produkt samt den information och de anvisningar om behörig och säker 
användning som åtföljer produkten ska finnas på finska och svenska. De ska vara tydliga, be-
gripliga och lättfattliga. 

Den tekniska dokumentationen om produktens egenskaper och om visande av överensstäm-
melse med kraven ska finnas på finska eller svenska. Den dokumentation som ska lämnas till 
tillsynsmyndigheten kan också vara avfattad på något annat språk som godtas av tillsynsmyn-
digheten. 
 

40 §  

Anordningar och utrustning i skyddsrum 

Utöver vad som i 37–39 § föreskrivs om krav på produkter, märkning av produkter samt in-
formation och anvisningar om produkter, ska egenskaperna och hållbarheten hos anordningar 
och utrustning som är avsedda för byggande och utrustning av skyddsrum motsvara de tekniska 
krav på skyddsrum som föreskrivs i räddningslagen och med stöd av den. Att produkterna an-
vänds i skyddsrum ska beaktas i märkningen, informationen och anvisningarna. 

Närmare bestämmelser om de krav som ska ställas på egenskaperna, funktionerna och an-
vändningssättet i fråga om anordningar och utrustning i skyddsrum, om den information som 
ska lämnas om produkterna, om innehållet i de installations-, bruks- och underhållsanvisningar 
som levereras med produkten samt om de märkningar som ska göras på produkterna får utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 
 

41 §  

Produkters överensstämmelse med kraven 

En verksamhetsutövare som tillverkar, importerar, släpper ut på marknaden, säljer eller på 
annat sätt överlåter produkter som avses i denna lag ska försäkra sig om att produkten överens-
stämmer med kraven. 

Tillverkaren ska på det sätt som krävs med avseende på produktens egenskaper 
1) visa att produkten överensstämmer med kraven, 
2) samla den tekniska dokumentationen och hålla den tillgänglig för visande av överensstäm-

melsen med kraven och för tillsynen, 
3) förse produkten med nödvändiga märkningar och nödvändig information, 
4) sammanställa bruksanvisningar och andra anvisningar för att levereras med produkten. 
Om tillverkaren inte har fullgjort sin skyldighet enligt 2 mom., ankommer skyldigheten på 

den som första gången släpper ut produkten på marknaden eller överlåter den för användning 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
 

5 kap.  

Tillsyn 

42 § 

Tillämpningsområde för bestämmelserna om tillsyn 

Detta kapitel tillämpas på tillsynen över efterlevnaden av 2 och 3 kap. i denna lag. 
 

43 §  
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Styrning av tillsynen 

Styrningen av tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag hör till inrikesmi-
nisteriets uppgifter. 
 

44 §  

Tillsynsmyndigheter 

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas av Säkerhets- och kemikalieverket. 
Räddningsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om skyldigheten 

att besikta brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar i 17 § och 18 § 3 mom. 
samt av bestämmelserna om skyldigheten att granska och utföra service på handbrandsläckare 
i 25 och 27 §. Bestämmelser om räddningsmyndighetens tillsyn finns i räddningslagen. 
 

45 §  

Myndighetsregister 

Säkerhets- och kemikalieverket för ett register för tillsynen över verksamheten och för säker-
ställandet av att de som behöver tjänster som avses i 2 och 3 kap. kan försäkra sig om att verk-
samheten bedrivs på tillbörligt sätt, 

1) installationsföretag, 
2) handbrandsläckarföretag, 
3) i 13 och 35 § avsedda personer som visat sin behörighet, 
4) i 14 och 36 § avsedda personer som godkänts i provet för ansvariga personer, 
5) besiktningsorgan. 
I registret införs följande uppgifter om installationsföretag och handbrandsläckarföretag: 
1) firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer, adressen där verksamheten 

bedrivs samt övriga kontaktuppgifter, 
2) den ansvariga personens namn, registreringsbeteckning och uppgifter om behörigheten, 
3) företagets verksamhetsområde, 
4) registreringsbeteckning, 
5) påföljder som med stöd av denna lag påförts verksamhetsutövaren och den ansvariga per-

sonen. 
I registret införs följande uppgifter om personer som visat sin behörighet: 
1) namn och personbeteckning, 
2) uppgifter om behörigheten, 
3) registreringsbeteckning, 
4) återkallande av behörighetsintyg. 
I registret införs följande uppgifter om godkänt prov för ansvariga personer: 
1) personens namn och personbeteckning, 
2) den del av verksamheten som provet gällde, 
3) datum för utfärdande av intyget. 
I registret införs följande uppgifter om besiktningsorganen: 
1) firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer, adressen där verksamheten 

bedrivs samt övriga kontaktuppgifter, 
2) behörighetsområde, 
3) registreringsbeteckning, 
4) påföljder som med stöd av denna lag påförts besiktningsorganet, 
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5) namn, firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer, behörighetsområde, 
adressen där verksamheten bedrivs samt övriga kontaktuppgifter för besiktningsorganets under-
leverantör. 

De i 4 mom. avsedda uppgifter som förts in i registret ska raderas senast fem år efter att upp-
giften infördes. 
 

46 §  

Myndighetens offentliga informationstjänst 

Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) får Säkerhets- och kemikalieverket via det allmänna datanätet lämna ut sådana upp-
gifter ur registret som behövs för att säkerställa aktörernas behörighet (offentlig informations-
tjänst). I fråga om installationsföretag och handbrandsläckarföretag är dessa uppgifter firma, 
verksamhetsställets adress, företags- och organisationsnummer, företagets verksamhetsområde, 
namnet på den ansvariga personen i företaget samt företagets registreringsbeteckning. I fråga 
om besiktningsorgan är uppgifterna firma, verksamhetsställets adress, företags- och organisat-
ionsnummer, organets behörighetsområde samt registreringsbeteckning. 

I den offentliga informationstjänsten får uppgifter sökas endast genom enskilda sökningar där 
sökvillkoret är firma, företags- och organisationsnummer, den kommun där verksamhetsstället 
är beläget, verksamhetsområdet eller namnet på den ansvariga personen i företaget. 

Säkerhets- och kemikalieverket ska omedelbart radera uppgifterna om installationsföretaget, 
handbrandsläckarföretaget och den ansvariga personen ur den offentliga informationstjänsten, 
om företaget eller den ansvariga personen har upphört med sin verksamhet eller om Säkerhets- 
och kemikalieverket har förbjudit företaget eller den ansvariga personen att bedriva verksamhet. 
Säkerhets- och kemikalieverket ska omedelbart radera uppgifterna om besiktningsorganet ur 
den offentliga informationstjänsten, om godkännandet har återkallats eller verksamheten har 
upphört. 
 

47 §  

Myndighetens rätt att få information 

Säkerhets- och kemikalieverket har rätt att av verksamhetsutövare och ansvariga personer 
samt av innehavare av brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar få den in-
formation som är nödvändig för tillsynen. Rätten att få information gäller även sådana upplys-
ningar som är nödvändiga för tillsynen och som är sekretessbelagda på grund av att de gäller 
enskild affärsverksamhet eller yrkesutövning eller en enskild persons ekonomiska ställning eller 
hälsotillstånd eller annars är sekretessbelagda med stöd av lagen om offentlighet i myndighet-
ernas verksamhet när de innehas av en myndighet. 

Säkerhets- och kemikalieverket har oberoende av sekretessbestämmelserna rätt att av ett be-
siktningsorgan få sådan information som är nödvändig för tillsynen. 
 

48 §  

Rätt att få information av myndigheter samt att lämna ut sekretessbelagd information 

Säkerhets- och kemikalieverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att av andra myndig-
heter få information som är nödvändig för tillsynen. 

Säkerhets- och kemikalieverket får trots sekretessbestämmelserna lämna ut information som 
det fått vid tillsynen samt information ur sina register till 
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1) åklagaren för åtalsprövning och till polisen och andra förundersökningsmyndigheter för 
förebyggande eller utredning av brott, 

2) räddningsmyndigheten, kommunens byggnadstillsynsmyndighet samt till arbetarskydds-, 
miljöskydds- och konsumentskyddsmyndigheterna, om utlämnandet av information är nödvän-
digt för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter, 

3) andra staters behöriga myndigheter och internationella organ för uppfyllande av sådana 
förpliktelser som grundar sig på Europeiska unionens regelverk eller på internationella avtal 
som är bindande för Finland. 
 

49 §  

Rätt att företa inspektioner 

Säkerhets- och kemikalieverket har rätt att för tillsynen få tillträde till alla lokaler där verk-
samhet enligt 2 och 3 kap. i denna lag bedrivs och att utföra de inspektioner som behövs för 
tillsynen. Vid inspektionerna följs bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen (434/2003). 

Tillsynsåtgärderna får dock inte omfatta utrymmen som används för boende av permanent 
natur. 
 

50 §  

Förbud och tvångsmedel 

Om ett installationsföretag eller ett handbrandsläckarföretag inte iakttar denna lag eller de 
bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, ska Säkerhets- och kemikalie-
verket förelägga företaget att avhjälpa bristen inom utsatt tid. Om bristerna eller försummelserna 
är allvarliga eller upprepade och bristerna eller försummelserna trots föreläggandet inte har av-
hjälpts, kan Säkerhets- och kemikalieverket förbjuda företagets verksamhet för viss tid eller tills 
vidare. 

Om den ansvariga personen för ett installationsföretag eller ett handbrandsläckarföretag för-
summar sin omsorgsplikt enligt 11 eller 33 §, ska Säkerhets- och kemikalieverket ålägga perso-
nen att avhjälpa bristerna i verksamheten. Om bristerna eller försummelserna är allvarliga eller 
upprepade och bristerna eller försummelserna trots föreläggandet inte har avhjälpts, kan Säker-
hets- och kemikalieverket förbjuda den ansvariga personens verksamhet för viss tid eller tills 
vidare eller återkalla den ansvariga personens behörighetsintyg. 

Säkerhets- och kemikalieverket ska omedelbart underrätta installationsföretaget eller hand-
brandsläckarföretaget om ett föreläggande eller verksamhetsförbud som verket meddelat före-
tagets ansvariga person eller om återkallande av behörighetsintyg. 

Om verksamhetsutövaren utför eller erbjuder arbeten som avses i 8 och 30 § utan att ha gjort 
en verksamhetsanmälan, kan Säkerhets- och kemikalieverket förbjuda verksamhetsutövaren att 
fortsätta sin verksamhet eller bestämma att denne ska fullgöra sin skyldighet på något annat sätt. 

Om ett besiktningsorgan eller en i 22 § 3 mom. avsedd underleverantör till ett besiktningsor-
gan handlar i strid med bestämmelser eller föreskrifter eller inte längre uppfyller de förutsätt-
ningar som anges i 22 § eller inte iakttar de krav, villkor och begränsningar som har ställts i det 
beslut som avses i 21 §, ska Säkerhets- och kemikalieverket ålägga besiktningsorganet att av-
hjälpa bristen inom utsatt tid. Säkerhets- och kemikalieverket ska återkalla sitt godkännande, 
om besiktningsorganet inte har avhjälpt bristen inom utsatt tid och om bristen är väsentlig eller 
allvarlig. 
 

51 §  

Vite och hot om tvångsutförande 
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Säkerhets- och kemikalieverket kan förena ett förbud eller föreläggande som det meddelat 
med stöd av denna lag med vite eller med hot om att den försummade åtgärden utförs på den 
försumliges bekostnad. 
 

52 §  

Handräckning av polisen 

Polisen är skyldig att ge Säkerhets- och kemikalieverket handräckning för tillsynen över ef-
terlevnaden av denna lag och för verkställigheten av den. Bestämmelser om handräckning av 
polisen finns i polislagen (872/2011). 
 

6 kap.  

Särskilda bestämmelser 

53 §  

Sökande av ändring i beslut av Säkerhets- och kemikalieverket 

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden (808/2019). Ett beslut får dock verkställas även om besvär har anförts. 

Vid sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläg-
gande och verkställighet av hot om tvångsutförande tillämpas dock viteslagen (1113/1990). 
 

54 §  

Sökande av ändring i beslut av besiktningsorgan 

Omprövning av ett besiktningsorgans beslut får begäras. Bestämmelser om begäran av om-
prövning finns i förvaltningslagen. 

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i för-
valtningsärenden. 

Ett beslut får dock verkställas även om besvär har anförts. 
 

55 §  

Erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats utomlands 

Den ansvariga personens behörighet kan påvisas också med ett behörighetsintyg eller ett mot-
svarande dokument som har utfärdats i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i 
en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om de krav som ligger till grund 
för behörighetsintyget motsvarar vad som föreskrivs i denna lag. 

Säkerhets- och kemikalieverket är den i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 
(1384/2015) avsedda behöriga myndighet som ska fatta beslut om den ansvariga personens be-
hörighet. 
 

56 §  

Ömsesidigt erkännande 
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Bestämmelser om utsläppande på marknaden av produkter som lagligen saluförs i en annan 
medlemsstat i Europeiska unionen eller i Turkiet eller som har sitt ursprung i en stat som är part 
i EES-avtalet och som lagligen saluförs i sådana stater finns i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/515 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en 
annan medlemsstat och om upphävande av förordning (EG) N:o 764/2008. 
 

57 § 

Räddningsmyndighetens och byggnadstillsynsmyndighetens anmälningsskyldighet 

Räddningsmyndigheten och kommunens byggnadstillsynsmyndighet ska underrätta Säker-
hets- och kemikalieverket om missförhållanden som de vid tillsynen eller vid skötseln av sina 
övriga uppgifter har observerat i de produkter som avses i denna lag eller i besiktningsorganens, 
installationsföretagens eller handbrandsläckarföretagens verksamhet. 
 

58 §  

Avgifter för Säkerhets- och kemikalieverkets prestationer 

Bestämmelser om de avgifter som tas ut för Säkerhets- och kemikalieverkets prestationer 
finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). 
 

59 §  

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den         2023. 
Genom denna lag upphävs 
1) lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007), 
2) inrikesministeriets förordning om märkning och belysning av utrymningsvägar i byggnader 

(805/2005), 
3) inrikesministeriets förordning om granskning och service av handbrandsläckare 

(917/2005). 
Statsrådets förordning om anordningar och utrustning i skyddsrum (409/2011) förblir i kraft. 

 
60 §  

Övergångsbestämmelser 

Produkter som släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag och för vilka över-
ensstämmelse med kraven har säkerställts i enlighet med de bestämmelser som var i kraft vid 
ikraftträdandet av denna lag får fortsätta att tillhandahållas på marknaden efter ikraftträdandet 
av denna lag. 

Behörighetsintyg för ansvariga personer som beviljats före ikraftträdandet av denna lag förblir 
i kraft i beviljad omfattning till den dag som anges i beslutet om beviljande av behörighet. Under 
denna tid kan behörighetsintyget förnyas till ett behörighetsintyg enligt denna lag genom en 
anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket. Förnyande förutsätter inte att den ansvariga per-
sonen avlägger provet på nytt. 

Intyg över prov som en ansvarig person vid ett installationsföretag eller ett handbrandsläck-
arföretag har avlagt före ikraftträdandet av denna lag gäller i tre år efter ikraftträdandet av denna 
lag. 
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En verksamhetsutövare som med stöd av den lag som upphävs har gjort en anmälan till Sä-
kerhets- och kemikalieverket om installationsföretagets eller handbrandsläckarföretagets verk-
samhet får fortsätta med sin verksamhet i den tidigare omfattningen. 

Ett besiktningsorgan som godkänts med stöd av den lag som upphävs kan utan särskilt god-
kännande fortsätta som sådant besiktningsorgan som avses i denna lag på de villkor som nämns 
i beslutet om godkännande. 

Ett besiktningsorgan som godkänts med stöd av den lag som upphävs och som inte uppfyller 
det krav på ackreditering som anges i 22 § 2 mom. i denna lag är fortfarande behörigt för upp-
giften i två år efter ikraftträdandet av denna lag. 

Om intervallen mellan periodiska besiktningar av en brandlarmanläggning eller en automatisk 
släckanläggning blir kortare med anledning av denna lag, kan följande periodiska besiktning 
utföras med iakttagande av det besiktningsintervall som antecknats i besiktningsprotokollet i 
samband med besiktningen. 

Intervallen för den första periodiska besiktningen av nya anordningar enligt 17 § i denna lag 
tillämpas efter den certifieringsbesiktning som utförs efter ikraftträdandet av denna lag. 
 

————— 
 
 
 
  



   

  

 

 30  

 

 

 

 

2. 

Lag 

om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016) 1 § 1 mom., sådant det 

lyder i lag 266/2022, som följer: 
 

1 §  

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på marknadskontrollen av de produkter som omfattas av tillämpnings-
området för hissäkerhetslagen (1134/2016), lagen om mätinstrument (707/2011), lagen om py-
rotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015), lagen om överensstämmelse 
med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfar-
liga omgivningar (1139/2016), lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016), elsäkerhetsla-
gen (1135/2016), lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven (1140/2016), lagen 
om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter (218/2018), gasan-
ordningslagen (502/2018), strålsäkerhetslagen (859/2018), luftfartslagen (864/2014), lagen om 
överrensstämmelse med kraven för aerosoler (794/2020), fordonslagen (82/2021), avfallslagen 
(646/2011), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om EU-miljömärke (832/2014), lagen om sä-
kerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015), lagen om tjänster inom elektronisk kom-
munikation (917/2014), lagen om marin utrustning (1503/2011), lagen om krav på ekodesign 
för och energimärkning av produkter (1005/2008), lagen om begränsning av användning av 
farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013), kemikalielagen (599/2013), la-
gen om kosmetiska produkter (492/2013), tobakslagen (549/2016), lagen om överensstämmelse 
för skodon och textilprodukter (265/2022) och lagen om vissa brandskyddsanordningar (    /20  
), om inte något annat föreskrivs i de lagarna. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 
 
Helsingfors den    20xx 

 
Statsminister 

Sanna Marin 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

2. 

Lag 

om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016) 1 § 1 mom., sådant det 

lyder i lag 266/2022, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på marknadskontrollen 
av de produkter som omfattas av tillämpnings-
området för hissäkerhetslagen (1134/2016), 
lagen om mätinstrument (707/2011), lagen om 
pyrotekniska artiklars överensstämmelse med 
kraven (180/2015), lagen om överensstäm-
melse med kraven för utrustning och säker-
hetssystem som är avsedda för användning i 
explosionsfarliga omgivningar (1139/2016), 
lagen om tryckbärande anordningar 
(1144/2016), elsäkerhetslagen (1135/2016), 
lagen om explosiva varors överensstämmelse 
med kraven (1140/2016), lagen om personlig 
skyddsutrustning som är avsedd att användas 
av konsumenter (218/2018), gasanordningsla-
gen (502/2018), strålsäkerhetslagen 
(859/2018), luftfartslagen (864/2014), lagen 
om överrensstämmelse med kraven för aero-
soler (794/2020), fordonslagen (82/2021), av-
fallslagen (646/2011), miljöskyddslagen 
(527/2014), lagen om EU-miljömärke 
(832/2014), lagen om säkerhet och ut-
släppskrav för fritidsbåtar (1712/2015), lagen 
om tjänster inom elektronisk kommunikation 
(917/2014), lagen om marin utrustning 
(1503/2011), lagen om krav på ekodesign för 
och energimärkning av produkter 
(1005/2008), lagen om begränsning av an-
vändning av farliga ämnen i elektrisk och 
elektronisk utrustning (387/2013), kemikalie-
lagen (599/2013), lagen om kosmetiska 

1 §  

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på marknadskontrollen 
av de produkter som omfattas av tillämpnings-
området för hissäkerhetslagen (1134/2016), 
lagen om mätinstrument (707/2011), lagen om 
pyrotekniska artiklars överensstämmelse med 
kraven (180/2015), lagen om överensstäm-
melse med kraven för utrustning och säker-
hetssystem som är avsedda för användning i 
explosionsfarliga omgivningar (1139/2016), 
lagen om tryckbärande anordningar 
(1144/2016), elsäkerhetslagen (1135/2016), 
lagen om explosiva varors överensstämmelse 
med kraven (1140/2016), lagen om personlig 
skyddsutrustning som är avsedd att användas 
av konsumenter (218/2018), gasanordningsla-
gen (502/2018), strålsäkerhetslagen 
(859/2018), luftfartslagen (864/2014), lagen 
om överrensstämmelse med kraven för aero-
soler (794/2020), fordonslagen (82/2021), av-
fallslagen (646/2011), miljöskyddslagen 
(527/2014), lagen om EU-miljömärke 
(832/2014), lagen om säkerhet och ut-
släppskrav för fritidsbåtar (1712/2015), lagen 
om tjänster inom elektronisk kommunikation 
(917/2014), lagen om marin utrustning 
(1503/2011), lagen om krav på ekodesign för 
och energimärkning av produkter 
(1005/2008), lagen om begränsning av an-
vändning av farliga ämnen i elektrisk och 
elektronisk utrustning (387/2013), kemikalie-
lagen (599/2013), lagen om kosmetiska 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse  

produkter (492/2013), tobakslagen 
(549/2016) och lagen om överensstämmelse 
för skodon och textilprodukter (265/2022), 
om inte något annat föreskrivs i de lagarna. 

 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

produkter (492/2013), tobakslagen 
(549/2016), lagen om överensstämmelse för 
skodon och textilprodukter (265/2022) och la-
gen om vissa brandskyddsanordningar (    /20  
), om inte något annat föreskrivs i de lagarna. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 


	Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa brandskyddsanordningar och lag om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
	Propositionens huvudsakliga innehåll
	INNEHÅLL
	MOTIVERING
	1 Bakgrund och beredning
	2 Nuläge och bedömning av nuläget
	3 Målsättning
	4 Förslagen och deras konsekvenser
	4.1 De viktigaste förslagen
	4.2 De huvudsakliga konsekvenserna

	5 Alternativ för genomförandet och deras konsekvenser
	6 Remissvar
	7 Specialmotivering
	7.1 Lag om vissa brandskyddsanordningar
	7.2 Lag om marknadskontrollen av vissa produkter

	8 Bestämmelser på lägre nivå än lag
	9 Ikraftträdande
	10 Verkställighet och uppföljning
	11 Förhållande till andra propositioner
	12 Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning
	12.7 Ålands behörighet

	Lagförslag
	Lag
	om vissa brandskyddsanordningar

	Lag
	om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter


	Bilaga
	Parallelltext
	Lag
	om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter



