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Räddningstjänstens 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.  

 

Läs gärna mer i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) information om 

förvaring av brandfarlig vara i hem- och fritidsmiljö. Se www.msb.se. 

 

Så här mycket får du förvara 
Hemma får du förvara högst 100 liter brandfarliga vätskor. Drivmedel i fordon och reservdunk 

räknas inte in i detta. Dessutom får du förvara högst 10 000 liter brandfarlig vätska med 

flampunkt över 60 °C (eldningsolja och diesel) för uppvärmning och elproduktion, dock inte i 

själva bostaden. I ett hushåll får du även lov att förvara högst 60 liter gasol eller 10 liter annan 

brandfarlig gas, exempelvis acetylen. Mängden aerosoler som du får ha för privat bruk är 100 

liter. Om du har behov av att ha mer än detta hemma måste du söka tillstånd hos 

räddningstjänsten. 

 

Observera att du bara får förvara brandfarlig vara för det egna hushållets behov, alltså inte för 

någon annans räkning. Eget företag gäller också som ”någon annan” i detta sammanhang. Med 

hushållets behov avses att du bara ska förvara det du verkligen behöver hemma. 

 

Förvaring i flerfamiljshus och gemensamma utrymmen 
I en lägenhet (inklusive inglasad balkong) får du förvara följande mängder brandfarlig vara: 

• Gasol i behållare om högst 5 liter 

• Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liter 

 

På balkongen (ej inglasade balkonger) får du förvara följande mängder: 

 • En gasolflaska med behållarstorlek P11 (max 30 liter)  

 • Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liter 

 

Du får inte förvara någon brandfarlig vara i vinds- och källarförråd. 

 

 

http://www.msb.se/
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Förvaring i enfamiljshus och fritidshus 
I en bostad får du i lämpligt utrymme förvara följande mängder: 

• Högst 5 liter acetylen, brandtekniskt avskilt mot bostadsdelen  

• Gasol i behållare om högst 26 liter (P11)  

• Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liter 

 

I förråd, garage eller liknande får du förvara följande mängder: 

• Högst 60 liter brandfarlig gas  

• Högst 25 liter brandfarlig vätska med flampunkt < 30 °C  

• Högst 100 liter brandfarlig vätska med flampunkt > 60 °C i behållare av högst 25 liter 

 

Säker förvaring 
Brandfarliga vätskor ska helst förvaras samlat på ett ställe. Lock och kapsyler ska vara tätt 

påsatta. Ställ dem i ett skåp med god ventilation (öppningar upptill och nertill) och gärna i ett 

tätt tråg av brandsäkert material. Tråget samlar upp eventuellt spill och om det skulle börja 

brinna i närheten hindras vätskorna från att rinna ut och förvärra branden.  

 

Brandfarlig vätska, aerosoler (sprayburkar) och gasflaskor får inte förvaras i kylskåp, svalskåp 

eller frysskåp på grund av brand- och explosionsrisk.  

 

Förvaringen ska vara sådan att obehöriga inte kan komma åt den brandfarliga vätskan. 

Naturligtvis ska brandfarliga vätskor förvaras så att barn inte kommer åt dem. 

 

Sprayburkar och små gasbehållare 

Sprayburkar (aerosolförpackningar) och små gasbehållare ska om möjligt inte förvaras 

tillsammans med brandfarlig vätska. De är tryckbehållare och får inte utsättas för värme, 

eftersom det då finns risk för att de exploderar. Placera dem därför inte ovanför en ljusramp 

eller i direkt solljus där de kan värmas upp till farliga temperaturer. Även tömda behållare kan 

utgöra en risk – de får inte utsättas för eld. När du använder sprayburkar – se till att aldrig 

spraya mot en öppen låga eller mycket het yta. 

 

För mer information 
Läs mer om hantering av brandfarlig vara i hem- och fritidsmiljö finns Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps (MSB) skrifter ”Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö” samt 

”Gasol för hem- och fritidsmiljö”. Du hittar den på www.msb.se.  

 

http://www.msb.se/
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Om våra råd och anvisningar 
Syftet med våra råd och anvisningar är att vi som räddningstjänst enkelt ska kunna ge likartade 

råd och bedömningar i olika frågor. Detta gör också att det blir lättare för dig att få veta vad 

som gäller. Beroende på omständigheter i det enskilda fallet kan avvikelser från råd och 

anvisningar förekomma. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@rtog.se eller 

010-480 40 00. 

 


