
 
 

 Syftet med råd och anvisningar är att öka förutsättningarna för likartade bedömningar inom räddningstjänsten i olika frågor. Detta sker 
genom att räddningstjänsten tar ställning i vissa frågor, dokumenterar dessa så att de enkelt kan offentliggöras och att de är enkla att 
tillämpa. Råd och anvisningar fråntar ingen ansvaret att göra bedömningar i varje enskilt fall.  Beroende på omständigheter i det enskilda 
fallet kan därför avvikelser från råd och anvisningar förekomma. Har du frågor är du välkommen att kontakta räddningstjänsten på 
info@rtog.se eller 010-480 41 09. 

 

Råd och anvisningar 
Brandfarlig vara i hemmet 

 
       
Räddningstjänsten Östra Götalands råd och anvisningar beskriver vår tolkning av 
tillämpliga lagar och regelverk som rör brandfarlig vara i hemmet enligt. 
 
Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 
100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 
liter acetylen måste du ha tillstånd. Tillstånd söker du hos räddningstjänsten. 
 
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har givit ut information om förvaring av 
brandfarlig vara i hemmen. Denna riktlinje ansluter i stort till den information som ges där 
beträffande brandfarliga varor. 
 
Den totala förvaringsmängden för hushåll i flerbostadshus eller enbostadshus av 
brandfarlig vätska är 100 liter, gasol 60 liter och acetylen 5 liter. Större mängder kräver 
tillstånd. 
 
Flerbostadshus 
I en lägenhet (inklusive inglasad balkong) får lägenhetsinnehavaren förvara följande mängder 
brandfarlig vara 

• Gasol i behållare om högst 5 liter  
• Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek. 

 
På balkongen (ej inglasade balkonger) för följande mängder förvaras 

• Två gasol behållare om högst 26 liter vardera (P11) 
• Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek .  

 
I vinds- och källarförråd får ingen brandfarlig vara förvaras. 
 
I hobbyrum får följande förvaras 

• 25 liter brandfarlig vätska 
 
Enbostadshus 
I en bostad får följande förvaras i lämpligt utrymme 

• Högst 5 liter acetylen, brandtekniskt avskilt mot bostadsdelen 
• Gasol i behållare om högst 26 liter (P11) 
• Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek. 

 
I förråd, garage eller liknande får följande förvaras 

• Högst 60 liter brandfarlig gas 
• Högts 25 liter klass 1-vätska 
• Högst 100 liter klass 2-vätska eller klass 3-vätska i behållare av högst 25 liters storlek 

 


