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1 Tillämpningsområde 

Denna föreskrift gäller planering, installation, service och besiktning av 
automatiska brandlarmanläggningar som skall anslutas till en nödcentral och /eller 
som krävs av myndigheterna för att öka personsäkerheten eller underlätta 
räddningsåtgärderna.  

Innehåll     

 
 
 
2 Definitioner 

Med service avses de åtgärder, som hänför sig till vidmakthållandet av 
apparaturens funktionsskick och reparation. 

Med nödcentral avses kommunala kretsalarmeringscentraler och statens 
försöksnödcentraler (lagen om försök med nödcentraler 1257/1993).  

Dagboken för skötseln är en handling som innehåller uppgifter om service och 
reparation för en brandlarmanläggning som tagits i bruk enligt protokollet för 
installationen.  

Med ibruktagningsbesiktning avses den besiktning som 
brandlarmanläggningsaffär utför av eget arbete innan certifieringsbesiktningen, 
som bekräftar att en ny, förnyad eller utvidgad brandlarmanläggning fungerar och 
överensstämmer med föreskrifterna.  

En brandlarmanläggning är en apparatur, som automatiskt och omedelbart 
alarmerar om en brand i initialskedet, samt om fel som äventyrar apparaturens 
funktionsberedskap.  

En besiktningsman för brandlarmanläggningar är en besiktningsman som är 
anställd i ett besiktningsorgan och som erhållit bemyndigande för 
besiktningsuppgifter och som minst godkänts i teknikerexamen inom el- eller 
telebranschen eller lärokurser motsvarande detta och dessutom avlagt examen för 
brandlarmanläggningar.  

Brandlarmanläggnings innehavare är ett samfund, företag eller fysisk person, 
som har besittningsrätt till brandlarmanläggningen. Brandlarmanläggnings 
innehavare skall hålla brandlarmanläggningen i kontinuerligt funktionsskick. Av 
innehavaren förutsätts avtal med nödcentralen om anslutning av 
brandlarmanläggningen till nödcentralen.  

En brandlarmanläggningsaffär är en av Säkerhetsteknikcentralen registrerad 
affär som är berättigad att utföra installation av brandlarmanläggningar, 
reparations- och servicearbeten och som i sin tjänst har en ansvarig person för 
arbeten på brandlarmanläggningar.  

En tillverkare eller importör av brandlarmanläggningar är ett företag som 
tillverkar eller importerar brandlarmanläggningar och som är registrerat i någon av 
Europeiska Unionens medlemsstater eller som har en representant i Finland.  

En brandlarmanläggnings skötare är en skötare som utsetts och utbildats för en 
bestämd anläggning. Skötaren fungerar också som kontaktperson för 
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brandlarmanläggningen.  

Uppföljningstid utgör den tidsperiod som börjar från godkänt mottagande av 
objektet som är utrustat med platsbestämd brandlarmanläggning. För denna tid 
har brandlarmanläggningsaffären och brandlarmanläggningens innehavare på för 
hand överenskommit om kostnaderna för reparationer av brister som uppträder.  

Protokollet för installation av en brandlarmanläggning är en objektbestämd 
handling, som berör den stegvis framskridande planeringen av en 
brandlarmanläggning, installation, ibruktagning och överlåtelse.  

Med certifieringsbesiktning avses besiktning som utförs av tredje part på 
brandlarmanläggning som är ny, förnyad, skall utvidgas eller ändras.  

Ansvarsperson för brandlarmanläggningsarbeten är en person som ansvarar 
för en brandlarmanläggnings planering, installation eller service och som har 
behörighetsintyg beviljat av Säkerhetsteknikcentralen.  

Innehåll     

 
 
 
3 Definitioner på brandlarmanläggning 

Definitionerna enligt denna punkt skall bestämmas innan installationen av en 
brandlarmanläggning inleds. En brandlarmanläggning övervakar en hel byggnad 
eller del därav. Del av byggnad kan utgöra en eller flera bestämda brandceller. 
Övervakningens omfattning bestäms från fall till fall i samband med 
byggnadslovsförfarandet. Övervakningen kan också förverkligas som 
punktövervakning som bestämts av räddningsmyndighet för ett noggrant definierat 
område inom en brandcell. 

3.1 Grunddefinitioner  

Ansvarspersonen för brandlarmanläggningsarbeten skall i protokollet över 
installationen inskriva minst de grunddefinitioner som ingår i del 1 i bilaga 1 och 
sända ett utdrag som berör dessa till den lokala räddningsmyndigheten. 
Räddningsmyndigheten kan vid behov ställa tilläggskrav med stöd av 31 § 2 
momentet lagen om räddningsväsendet. 

3.2 Övriga definitioner  

Räddningsmyndigheten uppgör tillsammans med brandlarmanläggningens 
innehavare eller dennas befullmäktigade representant definitionerna enligt delarna 
2 och 3 i protokollet för installationen som framställts i bilaga 1. 
Räddningsmyndighet kan godkänna användning av specialdetektorer som 
kompletterande eller ersättande anordningar, samt införa det gjorda valet i 
protokollet för installation av brandlarmanläggningen i fråga. Då specialdetektorer 
används måste övervakningen till alla delar förverkligas på minst samma nivå som 
med standardiserade detektorer. 

3.3 Definition på systemnivå  

Brandlarmanläggnings innehavare eller dennas befullmäktigade representant 
bestämmer förutom definitionerna i protokollets delar 1, 2 och 3 för installationen 
dessutom definitionen på systemnivån. Detta inskrivs i protokollet för installationen 
enligt del 4 i bilaga 1.  

Innehåll     
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4 Brandlarmanläggningsaffär  

För installationen av en brandlarmanläggning utses en brandlarmanläggningsaffär. 
Brandlarmanläggningsaffären skall för arbetena på brandlarmanläggningen ha en 
ansvarsperson som har ett gällande behörighetsintyg för 
brandlarmanläggningsbranschen. Brandlarmanläggningens innehavare eller 
dennas befullmäktigade representant utser den affär för brandlarmanläggningar 
som skall installera brandlarmanläggningen. Valet styrks genom underskrifter i 
protokollet för installationen. Personen som är ansvarig för arbetena på 
brandlarmanläggningen har som uppgift att försäkra sig om att 
brandlarmanläggningen till alla delar byggs enligt god teknisk praxis samt enligt de 
gjorda grunddefinitionerna som inskrivits i protokollet för byggandet. 
Ansvarspersonen svarar för protokollet för byggandet och för utförandet av de 
åtgärder som nämns där. 

4.1 Brandlarmanläggningsaffärs verksamhetsanmälan  

Brandlarmanläggningsaffär som svarar för installations-, reparations- eller 
servicearbeten på brandlarmanläggningar måste för övervakningen, innan 
verksamheten inleds, göra en fritt formulerad verksamhetsanmälan till 
Säkerhetsteknikcentralen. I anmälan lämnas följande uppgifter:  
 
-verksamhetsutövarens namn och kontaktuppgifter samt adresserna på de platser 
där affären har verksamhet,  
-område inom vilket man utför arbeten,  
-tidpunkt för inledande av verksamheten och  
-uppgifter om ansvarspersonen/-erna för brandlarmanläggningsarbeten. 

Till anmälan skall bifogas:  
 
-avskrift av behörighetsintyget för den person som ansvarar för 
brandlarmanläggningsarbetena,  
-utdrag ur handelsregister eller utdrag ur annat motsvarande register eller annan 
tillförlitlig utredning över juridisk persons existens. En fysisk person kan meddela 
sin personbeteckning,  
-avskrift av bolagsavtal och intyg av myndighet att grundanmälan har inlämnats, 
om det är fråga om ett bolag som skall grundas,  
-utredning över arbetsverktyg och mätanordningar. Om anmälan innehåller de 
uppgifter som krävs, sänder Säkerhetsteknikcentralen en bekräftelse till 
verksamhetsutövaren. Säkerhetsteknikcentralen för förteckning över dessa affärer 
för brandlarmanläggningar. Brandlarmanläggningsaffär är skyldig att anmäla till 
Säkerhetsteknikcentralen om de ändringar som berör affären som sker efter att 
anmälan har lämnats. Om verksamhetsutövaren i sin verksamhet inte uppfyller alla 
villkor i denna föreskrift eller i andra föreskrifter som berör brandlarmanläggningar 
och verksamhetsutövaren inte inom rimlig tid avhjälper bristen, kan 
Säkerhetsteknikcentralen förbjuda utförande av brandlarmanläggningsarbeten. 
Säkerhetsteknikcentralen övervakar brandlarmanläggningsaffärernas verksamhet. 
-  

4.2 Ansvarspersons behörighet  

Den person som ansvarar för arbeten på brandlarmanläggningar skall vara 
verksamhetens utövare eller i stadigvarande anställningsförhållande hos den 
brandlarmanläggningsaffär som utövar verksamheten. Som ansvarsperson för 
arbeten på brandlarmanläggningar kan fungera enbart person som innehar giltigt 
behörighetsintyg beviljat av Säkerhetsteknikcentralen. Intyg för behörighet att leda 
arbeten på brandlarmanläggningar kan sökas för högst tre år i sänder av person 
som:  
 
- godkänt har avlagt minst examen för tekniker inom el- eller telebranschen eller 
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lärokurser som motsvarar detta och  
- som genom avlagd examen för brandlarmanläggningar godkänt visat sig känna 
till gällande föreskrifter om brandlarmanläggningar. 

4.3 Behörighetsintygets giltighet  

Förutsättningen för förlängning av ett behörighetsintygs giltighet, utan ny examen 
för brandlarmanläggningar, är att ansvarspersonen påvisar att han arbetat i 
uppgifter enligt det beviljade behörighetsintyget. Rättighet att arbeta som 
ansvarsperson upphör utan ny brandlarmanläggningsexamen om: - Personen inte 
under de senaste tre åren har arbetat som ansvarsperson, i minst fem objekt eller i 
objekt vilkas sammanräknade yta utgör ett minst 15 000 m2 stort område som 
övervakas med detektorer.  

Innehåll     

 
 
 
5 Skötsel, användning och service 

Brandlarmanläggningens innehavare svarar för att det för brandlarmanläggningen 
finns ett uppgjort underhållsprogram och att servicen och 
reparationsverksamheten har ordnats enligt serviceanvisningen för anordningen. 
Innehavaren skall också iaktta skyldigheterna som nämns i punkten 6. 
Brandlarmanläggningens innehavare skall ingå avtal som berör anslutning av 
apparaturen med placeringskommunens räddningsmyndighet/nödcentral. 
Brandlarmanläggningens innehavare skall utse en skötare för 
brandlarmanläggningen och ombesörjer att denna person får utbildning som är 
behövlig för att sköta uppgiften. Skötaren svar för att skötselprogrammet 
genomgås. Tillverkare eller importör av brandlarmanläggningar skall ha 
serviceanvisningar för anordningarna i fråga och reservdelar som behövs för 
underhåll och service av anordningarna. Den som utför service skall ha utbildning 
för anordningen i fråga samt behövliga serviceverktyg och -anordningar för var och 
en anordning som skall servas. Servicemannen skall till brandlarmanläggningens 
innehavare lämna en skriftlig rapport bestyrkt med underskrift över det arbete som 
utförts.  

Innehåll     

 
 
 
6 Besiktning 

6.1 Allmänt  

Brandlarmanläggningsaffär skall utföra ibruktagningsbesiktning och däröver skall 
uppgöras protokoll. Brandlarmanläggningens innehavare skall sköta om att 
brandlarmanläggningen certifieringsbesiktigas och att periodisk besiktning 
förrättas. Innehavaren svarar för alla kostnader som uppstår vid besiktningarna. 
Certifieringsbesiktning av en ny, utbyggd, ändrad eller förnyad 
brandlarmanläggning utförs av ett besiktningsorgan som erhållit bemyndigande för 
uppgiften--. För alldeles små ändringar behöver besiktning inte förrättas. Vid 
certifieringsbesiktningen konstateras i tillräcklig utsträckning och genom stickprov 
att brandlarmanläggningsaffären har förrättat ibruktagningsbesiktning och att 
brandlarmanläggningen uppfyller kraven i denna föreskrift och föreskrifterna som 
inrikesministeriet utfärdat om brandlarmanläggningars tekniska egenskaper. Vid 
certifieringsbesiktningar och periodiska besiktningar godkänns antingen 
brandlarmanläggningen, den godkänns genom repartionsföreläggande eller 
underkänns. Certifieringsbesiktningen skall utföras innan brandlarmanläggningen 
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inkopplas till nödcentralen. Om det är fråga om en brandlarmanläggning vars 
installation grundar sig på krav som framställts i samband med 
byggnadslovsförfarandet, måste certifieringsbesiktningen av apparaturen skötas 
innan byggnad eller del av den tas i bruk (slutbesiktning) och över besiktningen 
skall lämnas besiktningsprotokoll till byggnadsövervakningen. Över besiktningen 
skall uppgöras protokoll, av vilket ges exemplar till innehavaren och till 
räddningsmyndigheten och över certifieringsbesiktningen dessutom till den som 
ansvarar för installationen. Besiktningsmannen för brandlarmanläggningar är 
skyldig att meddela till den kommuns räddningsmyndighet där objektet som 
besiktigas finns och till Säkerhetsteknikcentralen om allvarliga brister som han 
observerar. Säkerhetsteknikcentralen för förteckning över de organisationer som 
erhållit godkännande för besiktning av brandlarmanläggningar. Dessa kallas 
besiktningsorgan i denna föreskrift. 

6.2 Villkor för besiktningsorgans godkännande och hur godkännande söks  

Godkännande söks från Säkerhetsteknikcentralen. Ett besiktningsorgan som 
utsetts av Säkerhetsteknikcentralen skall uppfylla följande krav:  
-besiktningsorganet är funktionellt och ekonomiskt oberoende av övriga som deltar 
i förverkligandet av en brandlarmanläggning,  
-besiktningsorganet har tillräckligt med yrkeskunnig personal till sitt förfogande. 
Den personal som utför besiktningar har godkänt avlagt minst teknikerexamen 
inom el- eller telebranschen eller motsvarande antal lärokurser och examen för 
brandlarmanläggningar,  
-besiktningsorganet har sådana anordningar och redskap till sitt förfogande som 
dess verksamhet förutsätter,  
-besiktningsorganet har ett opartiskt bedömt och övervakat system genom vilket 
kvaliteten säkerställs  
-besiktningsorganet hemlighåller alla de uppgifter om en näringsidkares affärs- 
eller yrkeshemlighet som kommer till dess kännedom vid utövandet av 
verksamheten, och använder dem inte utan behörigt godkännande, om inte något 
annat anges särskilt,  
-besiktningsorganet har en med hänsyn till verksamhetens omfattning och art 
tillräcklig ansvarsförsäkring för att ersätta skador som eventuellt förorsakas av 
verksamheten. Organet kan använda utomstående tjänster för testning, besiktning 
och annat. I så fall skall organet se till att den som står för tjänsten i fråga på 
motsvarande sätt arbetar enligt besiktningsorganets kvalitetssystem. Till ansökan 
om godkännande skall bifogas:  
 
-handelsregisterutdrag och utredning om ägarförhållanden av sökande som utövar 
verksamheten i bolagsform,  
-intyg utfärdat av Mätteknikcentralen eller motsvarande organisation eller 
utredning över företagets kvalitetssystem eller annat intyg eller annan utredning, 
som av Säkerhetsteknikcentralen bedöms vara tillräckliga, samt  
-övriga utredningar som eventuellt förutsatts. Förordnandet är i kraft högst fem år i 
sänder. Säkerhetsteknikcentralen kan i beslutet om förordnandet inta också andra 
villkor, begränsningar och anvisningar. Ett organ som förordnats av 
Säkerhetsteknikscentralen måste meddela till centralen om alla förändringar som 
påverkar uppfyllandet av de ställda kraven. Besiktningsorganet skall ytterligare till 
Säkerhetsteknikcentralen årligen inlämna en berättelse över sin verksamhet. 

6.3 Säkerställande av kvalitet  

Besiktningsorganets kvalitetssystem skall inom utsatta tider utvärderas enligt 
villkoren i intyget över kvalitetssystemet. 

6.4 Periodisk besiktning  

Periodisk besiktning utförs av ett besiktningsorgan som erhållit fullmakt för 
uppgiften-. Brandlarmanläggningens innehavare skall sköta om att 
brandlarmanläggningens funktion och dess lämplighet för objektet besiktigas minst 
på bestämda tider beroende på besiktningsklassen enligt följande 
besiktningstabell för brandlarmanläggningar. Besiktningsklassen för redan 
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befintliga objekt bestäms av den lokala räddningsmyndigheten.  
 

Räddningsmyndighet kan objektvis bestämma en kortare besiktningsintervall.  

6.5 Förnyad besiktning  

Förnyad besiktning måste förrättas om en brandlarmanläggning underkänns vid 
certifieringsbesiktningen eller den periodiska besiktningen. Den förnyade 
besiktningen utförs då tiden löpt ut för avhjälpande av bristerna i 
brandlarmanläggningen. 

6.6 Statistikföring  

För uppföljning och utveckling av räddningsväsendet upprätthåller nödcentralen ett 
register över objekt som är utrustade med brandlarmanläggning. Ur statistiken 
skall framgå fastighetens användningsändamål och 
brandlarmanläggningscentralens typ. Besiktningsorganet meddelar uppgifterna till 
nödcentralen efter certifieringsbesiktningen. Besiktningsorganet för dessutom 
statistik av vilken framgår antalet besiktigade anläggningar och bristerna som 
observerats vid besiktningarna. Besiktningsorganet meddelar dessa uppgifter till 
Säkerhetsteknikcentralen i samband med den årliga verksamhetsrapporten. 

7 Övervakningsmyndighet 

Enligt 9 § lagen om tekniska krav på räddningsväsendets anordningar är 
Säkerhetsteknikcentralen denna föreskrifts övervakningsmyndighet. I samband 
med brandsyn som utförs eller annan regelbunden inspektionsverksamhet i ett 
objekt kontrollerar räddningsmyndigheten att villkoren i den automatiska 
brandlarmanläggningens anslutningsavtal med nödcentralen har följts och att de 
stadgade periodiska besiktningarna på brandlarmanläggningen har utförts, 
anläggningen har ett service-/skötselprogram och att det följs och anläggningen 
har en utsedd och utbildad skötare. 

8 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Då besiktningsintervallen för periodisk besiktning ändras från sex år till tre år i 
objekt som är viktiga för personsäkerhetens vidkommande och i objekt till vilka 
ansluter sig betydande eller stor brandfara, måste skillnaden i 
besiktningsintervallen tas igen så, att år 2000 utförs periodisk besiktning av objekt 
som besiktigats under åren 1993 och -94 eller tidigare. År 2001 objekt som är 
besiktigade åren 1995 och -96 eller tidigare och så vidare, tills man uppnår tre års 

BESIKTNINGSKLASS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL BESIKTNINGS-
INTERVALL 

A 

Objekt som är viktiga för 
personsäkerhetens 
vidkommande samt objekt 
till vilka hänför sig 
betydande eller stor 
brandfara (till exempel 
inkvarteringslokaler och 
vårdinrättningar, lokaler 
där brandlarmanläggning 
utgjort villkor för 
byggnadslov).

3 år 

B Övriga 5 år 
C Undantagsfall Objektvis
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besiktningsintervall för objekten i fråga i denna föreskrift. 

Bilaga 1 Saker som skall beaktas i protokollet om installation av 
en brandlarmanläggning  

Del 1 
Grunddefinitioner  

Identifikationsuppgifter  
-objekt  
-adress  
-postnummer  
-postanstalt 

Ägare/Innehavare  
- person  
- adress  
- postnummer  
- postanstalt  
- telefon  

Bestämmande av brandlarmanläggning  
- byggnadslov / åtgärdstillstånd  
-överskridning av brandsektionering  
-personsäkerhet  
-någon annan orsak  
- det som krävs av räddningsmyndighet  
-överskridning av brandsektionering  
-personsäkerhet  
-någon annan orsak  
- försäkringsbolag  
- utvidgning/tillägg  
- eget initiativ  

Övervakningens omfattning  
- hela fastigheten  
- brandceller  
- sprinklade områden  
- punktövervakning  
- annat  

Besiktningsklass  
A - lokaler där det gäller personsäkerhet och verksamheter till anknyter sig 
betydande eller stor brandfara  
B - övriga lokaler  
C - undantagsfall ...............................................................................  

Uppföljningstid  
- efter överlåtelse av objekt utrustat med brandlarmanläggning.................... månad 
(-er).  

Anslutning av ett objekt till nödcentral  
- brandlarmanläggning  
- brandlarmanläggning och släckningsutrustning  
- ny  
- gammal  

Del 2 
Operativa krav  
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Meddelandets detekteringssätt  
- punktvis / adresserbar  
- punktvis meddelande för områden  
- brandgruppmeddelande för områden  
- tryckknappar för sprinklat område  
- genom brandgrupper 

Styrningar  
- sektionerande dörrar  
- rökevakuering  
- släckningsutrustning  
- låsning  
- brandspjäll  
- annan....................  

Frånkoppling  
- anordning för frånkoppling av rökdetektorer  
- frånkoppling för visst område  

Larmanordningar  
- fastigheten utrustas med larmanordning utomhus / larmanordning inomhus  
- larmanordningarna grupperas / grupperas inte  
- de grupperade larmanordningarna fås alla att alarmera Som kompletterande 
larmanordningar används  
- utropssystem  
- anropssystem  
- larmanordning placerad till detektorer  
- blinkljus  
- tv-system  
- informationstavlor  
- någon annan  

Placering av manöverterminal  
- Placering av brandkårens manöverterminal  
- utrustas med rörlås i närheten av ytterdörr  
- ytterdörr styrs med ellås och rörlås placeras i vindfång - annat passersystem  
- Placering av andras manöverterminaler  

Lokaliseringsscheman  
- enligt brandgrupper  
- med adresser  
- enligt brandgrupper och med adresser  
- den som gjort lokaliseringsschemat ( obs! saneringsobjekt)  
- hur många exemplar görs av lokaliseringsschemat  
- vart lokaliseringsscheman placeras Överföring av alarm till  
- bevakningsrörelse  
- fastighetsövervakningsrum  
- personsökare  
- bostad i fastigheten  
- någon annan plats  

Del 3 
Övriga krav  

 
- Detektorval  
- Övervakningens omfattning  
- Annat 

Vägledande skyltar och dessas antal  
- till manöverterminalen  
- för tryckknappar / typ / storlek  
- larmanordningar / typ / storlek  

Sivu 9/12Föreskrift för anskaffning, installation, ibruktagning, service och besiktning av brandlarmanläggningar

12.1.2006http://pelastustoimi.net/arkisto/maarays/paloilm/paloilm_ru.html



Uppgivna handlingar  
- byggnadslov  
- ritningar över fastigheten  
- någon annan  

Ovanstående basuppgifter har inskrivits  
- planerare / innehavare / underskrift av innehavarens representant  
- räddningsmyndighetens underskrift  

Del 4 Skyldigheter som gäller fastighetens innehavare/ägare  

 
- avtal har ingåtts om anslutning av brandlarmanläggningen till nödcentralen (som 
bilaga)  
- överföringsförbindelse för brandlarmanläggningen har beställts hos en 
teleoperatör  
- brandlarmanläggningens objektkort med personuppgifter har tillställts 
räddningsmyndigheten 

Definition av systemnivån  
- en automatisk brandlarmanläggning, som för hela systemfunktionens 
vidkommande har utrustats med analog eller ännu intelligentare detektering  
- adresserbar automatisk brandlarmanläggning  
- automatisk brandlarmanläggning som baserar sig på brandgrupps-detektering  
- underskrift av fastighetens representant  

Del 5 
Detaljerade uppgifter över systemet  

Basuppgifter  
- objekt  
- adress  
- postnummer  
- postanstalt 

Nödcentral  
Apparatur  
- systemets uppbyggnad  
- systemets storlek  
- systemtyp  
- anordningsleverantör  
- central för brandlarmanläggningen  
- extra enheter  
- separat manöverterminal  
- displayanordningar  
- uppgifter om apparaturens programmering  
-programtyp och uppdateringsversion  

Bilagor över  
-detektorernas gruppering  
-larmanordningarnas gruppering  
-styrningar  
-skärmtexter  
-inställningar av detektorernas känslighet  

Detektorer och anordningar kopplade till slingan  
-rökdetektorer och dessas antal  
- värmedetektorer och dessas antal  
- specialdetektorer och dessas antal  
- övriga detektorer och dessas antal  
- släckningsutrustning  
- adapteranordningar och dessas antal  
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- kortslutningsavskiljare och dessas antal  
- brandtryckknappar och dessas antal  
- tavlor för övervakning och dessas antal  
- parallella lampor  
- larmanordningar  
- styrningar kopplade till larmanläggningscentralen  

Kablage  
- stamkabel  
- slingkabel  
- kabel för larmanordning  
- jordningsledare  

Övriga installationsuppgifter  
- inkopplingsställe för elmatning  
- gruppcentralens nummer  

Larmöverföringsapparaturens leverantör  
- företag  
- inkopplingsdatum  
- system Underskrift av person som svarat för installationen  

Del 6 Anvisningar  

 
- planeringsanvisning  
- installationsanvisning  
- anvisning för ibruktagning  
- bruks- och skötselanvisning  
- serviceanvisning 

Del 7 Planerings- och installationshandlingar  

Planeringshandlingar  
- plan  
- detektorernas gruppering  
- larmanordningarnas gruppering  
- principschema  
- planritningar  
- rittecken  
- adress / gruppscheman 

Installationshandlingar  
- systemscheman  
- ritningar för ledningsdragning och kablige (slutliga ritningar)  

Del 8 Anslutning av brandlarmanläggningen till nödcentralen  

Brandlarmanläggningens innehavare sköter om att  
-brandlarmanläggningsapparaturen som installerats i dennas lokaler har 
installerats och färdigställts av en behörig brandlarmanläggningsaffär  
-före anslutningen till nödcentralen har certifieringsbesiktning förrättats  
-anordningarna är kontinuerligt i driftsskick och servicen av dessa sker periodiskt 
och sakkunnigt enligt serviceanvisningen  
-noggrannhet och försiktighet iakttas i användningen av anordningarna  
-räddningsverket har till sin disposition på objektkort fått alla behövliga uppgifter 
om de övervakade utrymmena  
-uppgifterna på objektkortet hålls kontinuerligt aktuella  
-efter att apparaturen tagits i bruk utför den som sköter brandlarmanläggningen 
provlarm minst en gång i månaden eller med intervaller som räddningsverket 
bestämt. Om provlarm skall på förhand anmälas till nödcentralen  
-då upprepade fellarm inträffar, följs räddningsmyndigheternas anvisningar om hur 
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anordningarna iståndsätts eller om hur användningen av dessa görs 
ändamålsenligare  
-räddningsmyndigheten på begäran erhåller skriftlig utredning om orsakerna till 
inträffat felaktigt larm  
-för felaktiga larm som föranletts av inkompetent skötsel eller annan vårdslöshet 
skall betalas den avgift som räddningsmyndigheten bestämt  
-detta avtal hävs genom skrivelse till det lokala räddningsverket och teleoperatören 
 
-man följer teleoperatörens allmänna abonnentvillkor och särskilda bestämmelser 
som berör anslutning av en automatisk brandlarmanläggning till telefonnätet 

Del 9 Ibruktagning och överlåtelse  

Uppgifter om den som planerat brandlarmanläggningen  
- företag  
- planerare  
- adress  
- postnummer  
- postanstalt  
- telefon nr  
- överlåtits planeringshandlingar enligt del 7  
- underskrift 

Brandlarmanläggningsaffär  
- företag  
- adress  
- postnummer  
- postanstalt  
- telefonnummer  
- brandlarmanläggningen har byggts enligt planen och genom iakttagande av gott 
installationssätt  
- underskrift  

Ansvarsperson för arbetena på brandlarmanläggningen  
- företag  
- person  
- nummer för godkännandet  
- adress  
- postnummer  
- postanstalt  
- telefonnummer  
- brandlarmanläggningen har installerats enligt gällande föreskrifter och 
anvisningar  
- kontroll av anordningarnas funktion har utförts enligt anläggningsleverantörens 
ibruktagningsanvisning.  
- anläggningens skötare har erhållit utbildning i användning och skötsel  
- brandlarmanläggningen har besiktigats och däröver har uppgjorts 
besiktningsprotokoll (bilaga)  
- inspektör för brandlarmanläggningar  
- underskrift  

Den automatiska brandlarmanläggningen har överlåtits till innehavaren  
- ansvarspersonen för brandlarmanläggningsarbetena  
- underskrift  
- innehavare/ägare  
- underskrift Del 10 Uppgifter om service och reparation  
- servicerapporter  
- reparationsrapporter  
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