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MSBFS nya föreskrift 2013:3 

Den 1 oktober 2013 började en ny föreskrift (MSBFS 2013:3) för tillstånd till 
hantering av brandfarliga gaser och vätskor att gälla. I flera fall innebär den 
nya föreskriften att tillstånd krävs för hantering som tidigare varit tillstånds-
befriad, i andra att gränserna där tillstånd krävs har utökats.  
 
Den nya föreskriften 2013:3 ersätter Sprängämnesinspektionens föreskrift SÄIFS 
1995:3 och innehåller såväl ändrade tillståndsgränser samt en ny definition av 
publik verksamhet. Nytt är också att det idag krävs tillstånd där det tidigare räckte 
med en anmälan, t ex vid byggarbetsplatser eller anläggningsarbeten. 

Inget tillstånd krävs 

� Vid yrkesmässig publik verksamhet, t.ex. skolor, utställningar, vårdinrättningar etc, kan nu upp till 
2 liter brandfarlig gas hanteras inomhus utan krav på tillstånd (tidigare var gränsen 0 liter). 

� Vid yrkesmässig icke publik verksamhet får nu upp till 500 liter brandfarlig vätska med flampunkt 
≤ 60°C hanteras inomhus utan att det ställs krav på tillstånd (tidigare var gränsen 250 liter). Infor-
mation om flampunkt för en vätska kan hittas i säkerhetsdatabladet för produkten. 
 

� Brandfarliga vätskor och gaser i behållare med en volym på högst 50 ml är helt undantagen från 
tillståndplikten. Exempel på detta är tändare, mindre sprejburkar, spritpennor och liknande. 

Ny tillståndsplikt 

� Reglerna kring brandfarliga aerosoler har tillkommit. Tillståndpliktiga mängder uppgår nu till 100 
liter för yrkesmässig publik verksamhet och 500 liter vid hantering inomhus för yrkesmässig icke 
publik verksamhet. Detta gäller bara behållare med en volym större än 50 ml. 

Begreppet hantering 

Med begreppet hantering innefattas i princip allt, dvs. har man med brandfarlig vara att göra på något 
sätt så kan det innebära att hanteringen är tillståndspliktig om volymen är tillräckligt stor. Har man en 
verksamhet som är tillståndspliktig behöver bl.a. följande beaktas: 
 
� Tillstånd ska sökas (detta görs normalt hos räddningstjänsten). Tillståndet som erhålls är alltid 

tidsbegränsat, vanligen i storleksordningen 10 år. 
 

� En utredning om riskerna med hanteringen ska genomföras med syftet att bedöma riskerna för 
brand och explosion. Omfattningen på utredningen ska anpassas efter komplexitet och typ av 
hantering. 
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� En föreståndare för brandfarlig vara ska utses. Denne person ska inneha erforderlig kompetens 

och verka för att hanteringen sker säkert och i enlighet med lagkraven. 

Observera emellertid att kraven på hanteringen är desamma oavsett om hanteringen är tillstånds-
pliktig eller ej. Hantering måste alltid ske på ett ur säkerhetssynpunkt betryggande sätt.  

Läs mer! 

För vidare information och föreskriften i sin helhet, se:   
 
� https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Gallande-regler/Brandfarliga-och-explosiva-

varor/MSBFS-20133/ 
 

� https://www.msb.se/externdata/rs/b9e6d354-2654-4e68-a880-12ce12217afe.pdf  
 
� https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/    
 
 
/Tobias Ekberg, P&B 


