
  

 

Brandfarliga varor i butik 

Förvaring, hantering, spill & nödlägesrutiner 
  

 



Introduktion 
Denna broschyr förklarar översiktligt vad brandfarliga varor är samt hur de ska 

hanteras och förvaras. Broschyren är framtagen som utbildnings- och 

informationsmaterial för verksamheter som säljer brandfarliga varor. 

Tack vare sin översiktliga och förenklade utformning ska broschyren ses som en guide och inte som ett regelverk. 

Regler om hantering av brandfarliga varor ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(www.msb.se). Ansvaret för hur denna information används åligger helt den enskilda användaren. 

Innehåll 
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FSB AB 
Broschyren är framtagen av Förenade Svenska Brandskyddsbolaget AB (FSB). FSB är ett 

konsultföretag med brandingenjörskompetens. Broschyren är avsedd som stöd åt personal som 

deltar i våra utbildningar som rör hantering av brandfarlig vara på försäljningsställen.  

De regelverk som var aktuella vid tidpunkten för författandet var: 
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva 

varor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och 

brandfarliga aerosoler (MSBFS 2020:1), Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor 

(SÄIFS 2000:2) samt Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på 

försäljningsställen (SÄIFS 1996:2) i de delar som avser krav gällande brandfarlig vätska.  

Utdrag ur trycksaker från MSB har återgivits i delar av broschyren. 
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Vad är brandfarliga varor? 
Brandfarliga varor är vätskor, gaser eller brandreaktiva ämnen. 

Brandfarliga vätskor kan vid ganska låg temperatur avge 

ångor som går att antända. Det är alltid ångor som brinner, 

inte själva vätskan som de kommer från. Brandfarliga 

vätskor är enligt svensk lag sådana vätskor som har en 

flampunkt* under eller lika med 100 OC.  

De delas in i fyra klasser 1, 2a, 2b och 3 där de båda första 

klasserna avger tillräckligt mycket ångor för att kunna 

antändas redan vid rumstemperatur. 

* Flampunkt är den lägsta temperatur där det avgår  

ånga från en vätskas yta i sådan mängd att ångan  

tillsammans med luft kan börja brinna. 

Brandfarliga gaser är sådana gaser som kan antändas under normala förhållanden. 

Vanliga brandfarliga gaser är gasol och aerosolbehållare. Brandfarliga eller extremt 

brandfarliga aerosoler betraktas som behållare med brandfarlig gas, oavsett om det 

är en vätska eller gas i behållaren som är brandfarlig. 

Brandreaktiva varor är ämnen som genom en kemisk reaktion kan fatta eld. Det är 

MSB som, genom att meddela föreskrifter, anger vad som omfattas av begreppet 

"brandreaktiv vara". Exempel på brandreaktiva ämnen är väteperoxid, organiska 

peroxider och ammoniumnitrat. De hanteras sällan i detaljhandeln och behandlas 

därmed inte vidare i broschyren. 

  



Varför är de farliga? Hur kan de ta eld? 
För att något ska brinna behövs bränsle, syre och en tändkälla. Bränslet är de 

brandfarliga gaserna eller ångorna från den brandfarliga vätskan. Syret finns i luften. 

Tändkällan kan vara en låga, en gnista eller en het yta. 

 

 

 

Om blandningen mellan ångor och luft är den rätta krävs bara en mycket liten 

gnista, till exempel en liten statisk urladdning eller den gnista som uppstår när 

föremål slår emot varandra, för att bränslet ska antändas. 

  



Hur kan man veta vad som är brandfarligt – märkning? 
Förpackningar ska märkas enligt gemensamma regler inom EU. 

Förpackningarna ska vara märkta med piktogram, signalord och 

faroangivelse. Då märkningen sker efter EU-regler så skiljer sig 

flampunkterna något från definitionen enligt svensk lag. Brandfarliga 

vätskor med en flampunkt som överstiger 60 OC saknar märkning. 

PIKTOGRAM SIGNALORD FAROANGIVELSE FLAMPUNKT 

 

FARA Extremt brandfarlig vätska 
och ånga 

Under 23˚C, 
kokpunkt 
under 35˚C 

 

VARNING Mycket brandfarlig vätska 
och ånga 

Under 23˚C, 
kokpunkt 
över 35˚C 

 

 Brandfarlig vätska och 
ånga 
 

23 – 60°C 

 

Exempel på märkning. 

  



Vanliga brandfarliga varor 
Vanliga brandfarliga gaser är gasol och aerosoler 

som hårspray, startgas och fogskum.  

I nedanstående tabell hittar du exempel på 

brandfarliga vätskor.  

KLASS VÄTSKA ANVÄNDNING 

1 

Bensin 

 
Drivmedel för fordon och olika redskap, rengöring 

 
Aceton 

 
Lösningsmedel, nagellacksborttagning 

Etanol, 2-propanol 

 
Bränslen, till exempel för spritkök, dekorationsspisar, 
koncentrerad spolarvätska, K-sprit, rödsprit, miljövänlig 
tändvätska, handsprit 

Metanol 

 
Denatureringsmedel i vissa etanolprodukter, bränsle 
för hobbymotorer 

Toluen, etylacetat 

 
Lösningsmedel, vanliga huvudbeståndsdelar i thinner 

Dietyleter 

 
Ingår i vissa bränslen för hobbymotorer, 
fläckborttagning 

2a 
Xylen 

 
Lösningsmedel i till exempel lim, vissa snabbtorkande 
färger, rostskyddsfärger 

2b 

Fotogen 

 
Bränsle till fotogenkök, element, kylskåp 

Terpentin 

 
Lösningsmedel 

Petroleumprodukter 

 
Lacknafta, penseltvätt, lösningsmedel i oljefärger och 
oljelack, avfettningsmedel 

3 

Diesel 

 
Drivmedel, bränsle för elproduktion 

 
Eldningsolja Bränsle för uppvärmning och elproduktion 

Petroleumprodukter  

 
Tändvätska, lampolja 



Förvaring och hantering 
All hantering av brandfarliga varor i Sverige regleras i LBE, Lagen om brandfarliga 

och explosiva varor. Till denna lag finns flertalet föreskrifter och allmänna råd och 

det är dessa som i detalj beskriver hur hanteringen ska ske för att anses säker. För 

butiker så har MSB gett ut en handbok som sammanfattar kraven från lagstiftningen 

” Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker”. Denna kan laddas ner 

från vår hemsida eller direkt från MSB. 

Förvaring 
En förvaringsplats, det vill säga det område i butiken där brandfarliga varor finns 

placerade, ska hålla ett säkerhetsavstånd bland annat till utrymningsvägar och 

lättantändligt material. Minst 6 meters skyddsavstånd ska hållas: 

 Mellan brandfarliga varor på hylla och lättantändligt material.  

 Mellan brandfarlig vätska på hylla och utrymningsvägar  

(gäller endast vätskor med en flampunkt under 60 0C). 

 Mellan brandfarlig vätska på hylla och brandskåp. 

 Mellan aerosolflaskor på hylla och brandfarliga vätskor på hylla. 

 Med lättantändligt material menas: 

 finfördelade luftigt packade plaster (plastpåsar, vissa förpackningar, målarrollrar) 

 fibrösa material (kläder, bomull, blöjor, bindor, toa- och hushållspapper, 

 pappersförpackningar, dagstidningar, trassel) 

 chips 

 finfördelat trä (trästickor, spån). 

 

 

 

 

Små behållare, vars volym per 

behållare uppgår till max 50 ml, är 

undantagna från reglerna om 

skyddsavstånd 



Man får, såtillvida man klarar kraven på skyddsavstånd, 

förvara brandfarliga varor ute i butiken. Mängden varor 

regleras i nedanstående tabell. Om man inte klarar 

kraven på skyddsavstånd eller överstiger tillåtna mängder 

så blir man tvungen att använda sig av avskilda 

utrymmen. Den vanligaste lösningen är att man använder 

sig av brandavskiljande skåp. 

Försäljningsarea Aerosoler Vätska *1) Vätska *2) 
< 200 m2 100 100 1 000 

Friliggande byggnad 
< 200 m2 

250 250 1 000 

200 – 1 000 m2 500 500 2 000 

> 1 000 m2 500 500 4 000 

På ett lager som tillhör butiken, som inte är tillgängligt för kunder, så får man dessutom lagra 

ytterligare 500 liter gas och aerosoler, 500 liter vätska *1) och 4 000 liter vätska *2). 

 

Vätska *1)  Brandfarlig vätska med flampunkt ≤30 °C, samt i glas- och 

plastbehållare oavsett flampunkt 

Vätska *2)  Brandfarlig vätska med flampunkt >30 °C i metallbehållare 

 

Det finns även alternativ till ovanstående tabell där större mängder kan tillåtas om 

en riskutredning visar det, om man använder sprinkler med särskilda krav, om man 

har ett brandtekniska avskilt lager m.m. För undantag och kraven i detalj hänvisas 

till föreskrifter och allmänna råd.  



Samförvaring 
Olika typer av brandfarliga varor ska separeras så att en brand med vätskor inte 

orsakar att gasbehållare exploderar. Brandfarliga varor får på samma sätt inte heller 

förvaras tillsammans med varor med andra faror, till exempel produkter med giftigt, 

frätande eller oxiderande innehåll. 

Att förvara vätskor och aerosoler i samma skåp är inte tillåtet förutom om skåpet har 

en hög skyddsklass. Skåpet ska då vara provat och märkt med ” SPCR 102:2019”. 

I övrigt så gäller att man ska separera vätskor från aerosoler med de avstånd som 

tidigare nämnts. I skåp, undantaget skåp i klass ”SPCR 102:2019”, så får endast 

vätskor eller endast aerosoler förvaras. 

  

  



Säkerhetsdatablad 
Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängligt vid försäljning av kemikalier. Man ska 

kunna erbjuda kunder ett säkerhetsdatablad för den produkt som kunden köper. 

 

I brandfarliga vätskors datablad, under avsnitt 9, kan man hitta flampunkten. 

Säkerhetsdatabladet innehåller också information om brandbekämpningsåtgärder 

och andra faror. 

 

  

Tips! 
Printa ut säkerhetsdatabladen och häng upp dem i 

en mapp vid förvaringsplatsen. 

 



Tillstånd 
Om man avser att förvara en större mängd brandfarliga varor i butiken kan det 

krävas tillstånd. Tillstånd söks hos kommunens räddningstjänst. Innan tillståndet 

utfärdas kan räddningstjänsten behöva göra en avsyning av verksamheten. Det är 

räddningstjänsten, som tillsynsmyndighet, som avgör om avsyning ska ske. Under 

avsyningen kontrolleras hur de brandfarliga varorna hanteras och förvaras. 

Verksamheten ska utse och utbilda en föreståndare som ska ansvara för 

hanteringen. Det är föreståndaren som ska kontakta räddningstjänsten och boka tid 

för avsyning.  

 

Butiker klassificeras vanligtvis som ” yrkesmässig publik verksamhet” och 

brandfarliga varor som överstiger mängderna i nedanstående tabell är 

tillståndspliktiga. Observera att om mängden för en typ av vara är tillståndspliktig så 

ska tillståndet även omfatta andra typer av brandfarliga varor, även om deras 

mängd understiger de som anges i tabellen. Mängderna anges i liter. 

Brandfarliga 
gaser 

Aerosoler Brandfarliga vätskor 
med flampunkt högst 
60 OC 

Brandfarliga vätskor 
med flampunkt högre 
än 60 OC upp till och 
med 100 OC. 

Inomhus 2 
Utomhus 60 

100 100 10 000 

 

  

Tillståndsprocessen regleras i Föreskrifter om 

tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och 

vätskor (MSBFS 2013:3). 

 



Riskutredning 
För att kunna vidta de åtgärder och försiktighetsmått som krävs behöver den som 

bedriver tillståndspliktig verksamhet känna till de risker som hanteringen av de 

brandfarliga varorna i den egna verksamheten innebär. I LBE ställs kravet på att det 

ska finnas en utredning om riskerna med hanteringen. Syftet med utredningen är att 

bedöma riskerna för brand och explosion inom verksamheten. Den ska också ligga 

till grund för förebyggande åtgärder.  

 

Utredningens omfattning ska vara anpassad efter verksamhetens komplexitet, typ 

av hantering och de brandfarliga varornas egenskaper. Med tanke på att hantering 

av brandfarliga varor kan ske på många olika sätt så kan utredningen vara alltifrån 

enkel till betydligt mer omfattande. För att få en fullständig överblick över riskerna så 

ska all hantering av brandfarliga varor bedömas i verksamhetens utredning om 

risker, även sådan som inte ingår i tillståndet.  

  



Spill- och nödlägesrutiner 
Vid stora utsläpp där fara uppstår 

Mer omfattande utflöde (över 25 liter) av vätskor med en flampunkt som understiger 

omgivningens temperatur. Läckage av gas i större eller oklar omfattning. 

Rädda 

 Först och främst ska du rädda dig själv och dina kollegor samt kunder från faran. 

 Se till att sätta dig själv och andra i säkerhet. Använd återsamlingsplatsen. 

Varna  

 Varna andra i närheten så att även de kan sätta sig i säkerhet. 

Larma 

 När ni är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten: Ring SOS Alarm (112).  

 Ge snabb information till operatören om vad som hänt, varifrån du ringer och vem du är. 

 Har utsläppet kommit ner i det kommunala dag-/spillvattensystemet, meddela kommunens 

miljöförvaltning och tekniska avdelningen för dag-/spillvattensystemen. 

Åtgärda 

 Vidta inga åtgärder som innebär risk för egen eller andras liv eller hälsa.  

 Undvik alla tänkbara antändningskällor t.ex. höga temperaturer, heta ytor, gnistor eller 

lågor. 

 Undvik även kontakt med ögon, hud och kläder. Använd personlig skyddsutrustning. 

 Om räddningstjänst tillkallats och anlänt, rapportera läget och följ räddningstjänstens 

instruktioner. 

 Finns oljeavskiljare i dag-/spillvattensystemet och utsläppet runnit ner i denna skall den 

tömmas. 

  



Vid mindre utsläpp och/eller där faran är liten 

Utflöde av brandfarliga vätska i mindre mängd, under 25 liter, där vätskan har en 

flampunkt som understiger omgivningens temperatur. Alternativt spill av brandfarlig 

vätska vars flampunkt väsentligt överstiger omgivningens temperatur. 

 

 

 

 

 

 

Förbered 

 Förbered utrymning av lokalen.  

 Undvik alla tänkbara antändningskällor t.ex. höga temperaturer, heta ytor, gnistor eller lågor. 

Undvik även kontakt med ögon, hud och kläder. Använd personlig skyddsutrustning. 

Åtgärda 

 Strö ut granulat eller sand över spillet, låt det sugas upp. 

 Sopa upp avfallet och lägg det I en lufttät behållare. En tredubbel sopsäck går bra. Förslut 

sopsäcken så att det blir lufttätt. 

 Lämna in sopsäcken på en återvinningsstation som tar emot miljöfarligt avfall. 

 Finns oljeavskiljare i dag-/spillvattensystemet och utsläppet runnit ner i denna skall den 

tömmas. 

  

Tips! 
Ha ett färdigt ”spillkit” 

tillgängligt i butiken. 

 



Vid brand 
Vid misstänkt eller konstaterad brand ska butiken omedelbart utrymmas. Prioritera 

liv och hälsa och använd återsamlingsplatsen för att räkna in personalen. Möt upp 

räddningstjänsten när de anländer och försök att lämna så komplett information om 

situationen som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gör endast släckförsök om du 

bedömer att det kan ske utan risk för 

eget liv eller hälsa! 

 

Tips! Ha minst en utrymningsövning per år.  

Försök att göra den så realistisk som möjligt. 

 



 

WWW.MSB.SE 

WWW.FSBSVERIGE.SE 
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