
 

Räddningsväsendets prislista 2023 

När det gäller priser som inte hör till prislistan är det räddningsdirektören som fattar 

besluten om dem, om inte räddningsdirektören beslutat att beslutanderätten i ärendet 

delegeras till någon annan tjänsteinnehavare. 

Felaktiga larm från brandlarmanläggning 

(Räddningslagen 379/2011 12 § och lagen om anordningar inom 

räddningsväsendet 10/2007 4 §) 

2023 euro 

Avgift för felaktigt larm 545,00 

 

Brandsyn av bostadsbyggnader 

(Räddningslagen 379/2011 96 § och 79 §) 

2023 euro 

Allmän brandsyn, grundavgift avgiftsfri 

Allmän brandsyn som utförs till följd av att blankett för självbedömning 

inte har returnerats 

55,00 

Efterbesiktning 55,00 

Begärd extra brandsyn 55,00 

Särskild brandsyn dvs. tillsyn i fråga om ibruktagande som förutsätts i 

bygglovet 

- egnahemshus osv. 

- bostadsaktiebolag som ska ha räddningsplan 

 

avgiftsfri 

55,00 



Timdebitering (för den tid som överskrider den egentliga tillsynens tid, 1 

h, läggs till €/påbörjad timme) 

50,00 

 

Brandsyn av övriga tillsynsobjekt 

(Räddningslagen 379/2011 96 § och 79 §) 

2023 euro 

Allmän brandsyn 110,00 

Efterbesiktning 110,00 

Efterbesiktning som dokumentkontroll utan besök till objektet avgiftsfri 

Begärd extra brandsyn 110,00 

Särskild brandsyn 110,00 

Brandsyn av offentlig tillställning* 110,00 

Timdebitering (för den tid som överskrider den egentliga tillsynens tid, 2 

h, läggs till €/påbörjad timme) 

50,00 

*Brandtillsyn av offentliga tillställningar görs utifrån risker t.ex. på grund av stor publik, 

evenemangets karaktär eller avvikande utrymningsarrangemang 

 

Småskalig hantering och lagring av farliga kemikalier 

Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 

390/2005, 24 §; statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och 

upplagringen av farliga kemikalier 685/2015) 

2023 euro 

Småskalig hantering och lagring av farliga kemikalier; behandling och 

beslut 

220,00 

Småskalig hantering och lagring av farliga kemikalier; inspektion 165,00 

Betydande ändring i småskalig hantering och lagring av farliga kemikalier, 

tillfällig verksamhet eller detaljförsäljning av flytgas; behandling och beslut 

110,00 

Betydande ändring i småskalig hantering och lagring av farliga kemikalier, 

tillfällig verksamhet eller detaljförsäljning av flytgas; inspektion 

110,00 

 



Oljeeldningsaggregat 

(685/2015, 39 §). 

2023 euro 

Inspektion 77,00 

 

Explosiva varor, fyrverkeripjäser och pyrotekniska artiklar 

(390/2005 63–64 § 81, § 20) 

2023 euro 

Lagring av pyrotekniska artiklar i samband med handel, behandling av 

anmälan och beslut 

55,00 

Lagring av pyrotekniska artiklar i samband med handel, inspektion 55,00 

Användning av explosiva varor och brand- och explosionsfarliga 

kemikalier som specialeffekt, behandling och beslut 

55,00 

Användning av explosiva varor och brand- och explosionsfarliga 

kemikalier som specialeffekt, inspektion** 

55,00 

Beslut om användning av fyrverkeripjäser utanför den tidsperiod som 

fastställts i förordning 

55,00 

** Denna avgift debiteras inte om inspektionen är en del av tillsynen vid offentlig tillställning 

som det föreskrivs om i räddningslagen. Inspektionen ingår då i brandsynen 
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