Brandfarlig vara på försäljningsställen
På grund av att det på många försäljningsställen brister i hanteringen av brandfarliga gaser
och vätskor vill vi på räddningstjänsten förtydliga vilket regelverk som finns på området. (Det
gäller särskilda regler för bensinstationer.)
Det är räddningstjänsten som är myndighet och utövar tillsyn. Lagen om brandfarliga och
explosiva varor (LBE) med föreskrifter och allmänna råd reglerar området.
Försäljningslokaler
Finns särskilt skåp för brandfarlig vara är det bäst annars gäller följande:
• Varan ska placeras minst 6 meter från antändbart material.
• Om mängden vätska överstiger 100 liter ska avståndet till utrymningsväg vara minst
12 meter
Kortare avstånd accepteras för:
• 25 liter vätska klass 3 och för 125 ml behållare med gas eller vätska
Antal liter som maximalt får förvaras gäller efter storlek på försäljningsytan
Gasol 1)
Vätska klass 1,2a, 2b, 3
Försäljningsyta
Aerosoler
- 200 m2
50 liter
60 liter
100 liter
Friliggande enplans
100 liter
60 liter
250 liter
bensinstation – 200m2
200 – 1 000 m2
100 liter
60 liter
500 liter
1 000 m2 200 liter
60 liter
500 liter
Avskilt utrymme vid
1 000 liter
1 000 liter
10 000 liter
försäljningsstället *
*Avskilt (EI90) från övrig verksamhet så att brand inte kan spridas till eller från utrymmet.
1) Enbart gasolflaskor av campingtyp samt mindre engångsbehållare (max volym 5 liter)
får hanteras. De ska förvaras i särskilt utrymme inne i försäljningslokalen.
Lager i anslutning till försäljningslokalen omfattas av bestämmelser i SÄIFS 2000:2
Tillstånd
Vid yrkesmässig verksamhet i publika lokaler krävs tillstånd för hantering av brandfarliga
gaser och vätskor om mängden klass 1, 2, 3 vätska överstiger 100 liter och när brandfarlig
gas hanteras inomhus.
Ansökan ska göras till kommunens räddningstjänst som gör syn på plats innan
verksamheten tas i drift.
Blanketter finns på hemsidan: eskilstuna.se/kris och säkerhet/skydd och räddning
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