Tabell över tillståndspliktig mängd brandfarlig vara
Volym (liter)

Brandfarliga
gaser

Hantering

Yrkesmässig, vid
publik verksamhet

Utomhus
60

Inomhus
2

Extremt
brandfarliga
eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga
vätskor med
flampunkt
högst 60
grader C

Dieselbränsle,
dieselolja, lätt
eldningsolja eller
gasolja, inkl. syntetiskt tillverkade
produkter med
flampunkt högre än
60 grader C

100

100

10 000

250

500

500

10 000

Yrkesmässig, icke
publik
verksamhet,
utomhus

1 000

3000

3000

50 000

100

100

10 000

Icke
yrkesmässig
hantering

Gasol:
60

Andra
gaser:
10

I kategori Utomhus ingår även hantering av brandfarlig vara i mark
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BRANDFARLIG VARA
Information kring lag om
brandfarliga och explosiva
varor (SFS 2010:1011)
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Vad är brandfarlig vara?

Vad är tillståndspliktig mängd?

I grunden definieras brandfarliga varor som:
ff Gaser som vid en temperatur av 20°C kan bilda en antändbar
gasblandning med luft samt
ff Vätskor eller blandningar av vätskor som har en flampunkt på 		
100°C eller lägre.

Har du en större mängd än vad tabellen på folderns baksida visar,
krävs det att du har ett tillstånd. Detta ansöker du om hos
Räddningstjänsten Storgöteborg, tillståndsblanketter hittar du enklast
på vår hemsida.

Brandfarliga varor definieras av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap – MSB. Gällande Vätskor och gaser styr föreskriften
MSBFS 2010:4 vilka som anses utgöra brandfarlig vara. För aerosoler
gäller MSBFS 2010:8 för vilka som anses vara brandfarliga eller
extremt brandfarliga aerosoler.
Även vissa, enligt MSB, föreskrivna brandreaktiva varor är brandfarliga
varor.För hantering av brandfarliga varor definieras hanteringen från
klasserna nedan:
Klass 1 Vätska med flampunkt under 21ºC
Klass 2a Vätska med flampunkt mellan 21ºC och 30ºC

Det finns fyra kategorier av tillståndspliktiga varor. Dessa är brandfarliga gaser, brandfarliga eller extremt brandfarliga aerosoler, brandfarliga vätskor med flampunkt högsta 60°C samt diesel och oljor med
flampunkt högre än 60°C.
Specifika undantag från tillståndsplikten kan du läsa i MSB’s föreskrift
MSBFS 2013:3 om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och
vätskor.

Föreståndare
Om du har tillstånd till hantering av brandfarlig vara ska du utse en
eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten och du måste
även underrätta oss skriftligt om utsedd föreståndare.

Klass 2b Vätska med flampunkt mellan 30ºC och 55ºC
Klass 3 Vätska med flampunkt mellan 55ºC och 100ºC
Vanligen framgår det om klasser och/eller flampunkter på varornas
produktblad.

Vad säger lagen om brandfarlig vara?
I lagen står det att om du hanterar, överför eller importerar brandfarliga varor ska du vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som
behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador
på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand
eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt
förfarande med varorna. Hanterar du yrkesmässigt eller i en större
mängd brandfarlig vara ska du även ha tillstånd.

Vem kan vara föreståndare?
En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten följer de
krav som ställs enligt lag och att vara uppdaterad samt följa även de
föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen. Tillståndshavaren ska
ge föreståndaren de befogenheterna och möjligheterna i övrigt som
behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter. Är du
osäker på kompetensen kan du kontakta oss.

Samråd till följd av avvikelser från normal hantering
Enligt 8 § Förordningen om brandfarliga och explosiva varor - FBE, är
det förbjudet att använda eld eller andra tändkällor inom områden där
brandfarliga varor hanteras, om detta kan medföra mer än ringa risk
för olyckor med varorna. Om det finns ett behov att använda eld eller
andra tändkällor inom området, i samband med förändringar i verksamheten, reparations- eller underhållsarbeten eller andra avvikelser
från den normala hanteringen, kan ett samråd behövas i enlighet med
9 §. Finns det ett behov av samråd ska vi på Räddningstjänsten Storgöteborg kontaktas i god tid före påbörjat arbetsmoment.

