Förvaring av brandfarliga varor
Behöver du förvara brandfarliga vätskor eller gasbehållare i din bostad? För allas trygghet och
välbefinnande - kontrollera i så fall här att du uppfyller våra krav för vad som får förvaras i
olika typer av lokaler.
Vindsförråd och källarförråd
Ingen förvaring av brandfarliga vätskor eller gaser
Bostad och inglasad balkong
• Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek (blå campingbehållare)
• Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek
• Inglasad balkong räknas i detta sammanhang som inomhus, så där får bara
förpackningar mindre än 5 liter förvaras, till exempel godkända plastflaskor
med tändvätska eller dylikt.
Ej inglasad balkong eller uteplats
• Gasolflaskor i högst P11 storlek (max 26 liter)
• Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek
• Gärna förvaring i ett ventilerat plåtskåp
Förråd på våningsplan
Ingen förvaring av brandfarliga vätskor eller gaser
Hobbylokal, EI 30-avskild
• Acetylenbehållare, högst 5 liter.
• Brandfarlig vätska, högst 25 liter.
• Gasolbehållare av storleken P11 (max 26 liter)
Har fastighetsägaren iordningställt ett särskilt förråd, avskilt i
lägst EI 30, endast avsett för förvaring av brandfarliga varor
får du ha dina brandfarliga vätskor och din gasol där. För tillstånd
för detta förråd ansvarar fastighetsägaren.
Brandteknisk klass EI 30:
• E står för rökavskiljning, brandrök ska inte kunna sprida sig till nästa utrymme.
• I står för isolering, värme ska inte kunna gå igenom byggnadsdelen.
• 30 står för den tid i minuter som den avskiljande byggnadsdelen ska klara.
Kontakta din områdesvärd för tillgång till hobbylokal. Tänk på att om hobbylokalen ligger i
källaren så är det inte tillåtet att förvara brandfarlig gas eller vätska i denna lokal.
Garage i bottenplan
• Fordon med tank och reservdunk
• Ingen övrig förvaring av brandfarlig gas eller vätska
Fristående gemensamhetsgarage
• Fordon med tank och reservdunk.
• Brandfarlig vätska får förvaras endast om det är oåtkomligt för obehöriga.
• Förvaring av brandfarlig gas är ej tillåten.

