Information om hantering av
spolarvätska och andra brandfarliga
vätskor i butiker

Framför allt under vinterhalvåret hanterar många butiker brandfarlig
vätska, inte minst på grund av säsongens ökade användning av
spolarvätska. Många gånger hanteras vätskorna felaktigt. Det finns ett
omfattande regelverk kring hur brandfarliga vätskor ska hanteras.






Mängden brandfarlig vätska som får förvaras i butiken är
begränsad, se tabellen på nästa sida.
Avståndet från lätt antändbart material (exempelvis papper, kläder
och kartong) till vätskan måste vara minst 6 meter.
Avståndet från utrymningsväg till större mängd än 100 liter vätska
måste vara minst 12 meter.
Aerosoler (sprayflaskor) får inte förvaras i direkt anslutning till
vätskorna.
Tillstånd måste sökas hos räddningstjänsten om mängden vätska
vid något tillfälle överstiger 100 liter.

Om vätskorna förvaras i brandisolerande skåp eller i brandavskilt rum,
tillåts större mängder. Samtidigt får avståndet till utrymningsväg och lätt
antändbart material minskas.

Sprayburkar är brandfarliga
Hur mycket aerosoler/sprayburkar har du i din butik?
Vi har skickat denna information till dig för att vi tror att du kan ha mer än 100 liter
aerosoler, t.ex. hår-, insekts-, ugns-, doft-, bromsspray och andra tryckbehållare/
sprayburkar.
Sedan den 1 oktober 2013 gäller en ny föreskrift (MSBFS 2013:3) om tillstånd till
hantering av brandfarliga gaser och vätskor. I de nya föreskrifterna är hantering av
mer än 100 liter aerosoler i publikverksamhet (t.ex. butik) tillståndspliktig.
Detta innebär att om du har mer än 100 liter i din butik behöver du söka tillstånd
för detta i din kommun.
Tillståndsblanketter finns på din kommuns hemsida. Har du frågor är du
välkommen att kontakta räddningstjänsten.

Brandfarliga vätskor ska placeras så att de är lätta att nå utan risk för att
de faller ner. Plastförpackningar som ej förvaras i brandisolerande skåp
eller brandavskilt rum och som är större än 5 liter får endast säljas ”över
disk” eller utomhus. Spolarvätska som är förpackade i mjukplast bör
undvikas eftersom de kan lätt spricka. Om de ändå finns i ert sortiment
bör de inte placeras högt upp.
Observera att även färdigblandad spolarvätska klassas som brandfarlig.

Kontakta gärna oss
Om ni har frågor eller vill ha rådgivning.

Vi rekommenderar att ni går igenom egenkontrollen i denna folder. Den är
funktionell oavsett om ni säljer brandfarlig vätska stadigvarande eller tillfälligt.
Om ni uppfyller egenkontrollen kan ni undvika onödiga anmärkningar vid
tillsynen.

Räddningstjänsten
Landskrona

0418-47 07 00

Svalöv

0418-47 50 00

Bjuv

042-458 52 50

Egenkontroll brandfarlig vätska
Förvaring löst på kundyta

JA

NEJ

Max tillåten mängd brandfarlig vätska som får förvaras fritt i butiken

Tabellvärdet i detta informationsblad uppfylls (maximalt tillåten mängd)
Avståndet mellan löst förvarad vätska och lätt antändbart material, t ex papper och
tyg, är minst 6 meter
Avståndet från utrymningsväg till större mängd än 100 liter är minst 12 meter

Försäljningsarea

Vätska klass 1 och 2a samt
klass 2b och klass 3 i
glasbehållare

Vätska klass 2b och 3 i
plast- eller plåtbehållare

Till exempel akrylatbensin,
koncentrerad spolarvätska
eller färdigblandad
spolarvätska, oavsett
förpackningstyp

Till exempel lampoljan,
fotogen eller
avfettningsmedel i
plast- eller plåtförpackning

Upp till 200 m2

Max 100 liter

Max 1000 liter

Större an 200 m2

Max 500 liter

Max 2000 liter

Större än 1000 m2

Max 500 liter

Max 4000 liter

Aerosoler förvaras åtskilt från vätskan
Förvaring i brandavskilt rum

JA

NEJ

Rummet är brandavskilt, även i dörr och ventilation
Rummet har en självstängande dörr
Verksamheten tillser att dörren inte ställs upp med kil, snöre etc
Rummet har tät invallning som rymmer minst 10% av den förvarande mängden
Rummet är fritt från brännbart material
Rummet är fritt från aerosoler
Det finns förbuds- och varningsanslag uppsatta vid rummets ingång
Förvaring i brandisolerande skåp

JA

NEJ

Dörrarna är självstängande
Skåpet har uppsamlingstråg som rymmer minst 10% av den förvarande mängden
Skåpet uppfyller klass 1 och klass 2

Om vätskorna istället förvaras i brandavskilt rum eller i godkända brandisolerande
skåp för den förvarande mängden vara sammanlagt 10 000 liter. Förvaringen av
ännu större mängder kräver särskild utredning.

Skåpet är fritt från aerosoler
Skåpet är placerat minst 3 meter från närmsta utrymningsväg
Verksamhet

JA

NEJ

Butiken har tillstånd för hantering av brandfarlig vara (besvaras endast om mängden
någon gång överstiger 100 liter)
Berörd personal har kunskap om brandfarlig vara, t ex vet skillnaden på klass 1, 2a, 2b
och 3
Butiken har skriftliga rutiner för hantering av brandfarlig vätska, allt från mottagning till
försäljning, som personalen känner till och följer
Personalen har tillgång till säkerhetsdatablad för all brandfarlig vätska som hanteras i
butiken
Kunderna erbjuds säkerhetsdatablad för all brandfarlig vätska som säljs

Om ni har svarat nej på någon fråga kan ni behöva göra åtgärder för att
hanteringen ska vara säker. Ni är välkomna att kontakta räddningstjänsten för
rådgivning.
Källor till detta informationsblad är föreskrifterna MSBFS 2013:3, SÄIFS 1996:2 och SÄIFS 2000:2.
Mer information finns att tillgå på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida:
www.msb.se

Kontakta gärna oss
Om ni har frågor eller vill ha rådgivning.

Räddningstjänsten
Landskrona

0418-47 07 00

Svalöv

0418-47 50 00

Bjuv

042-458 52 50

