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Föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks
föreskrifter (SRVFS 2006:10) om förvaring av
explosiva varor

Brandfarliga och explosiva varor

Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande
lagstiftningsområden:
Allvarliga kemikalieolyckor
Brandfarliga och explosiva varor
Civilt försvar
Ordning och säkerhet
Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor
Teknisk kontroll
Transport av farligt gods
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Beställningsadress

Telefon

E-post

ISSN

Norstedts Juridik AB
Kundservice
106 47 Stockholm

08-690 91 90

kundservice@nj.se

0283-6165

Fax

Internet

08-690 91 91

www.fritzes.se
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Föreskrifter om ändring i Statens
räddningsverks föreskrifter (SRVFS
2006:10) om förvaring av explosiva varor;

Statens räddningsverk föreskriver med stöd av 41 § förordningen
(1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor att 4 kap. 7 § verkets
föreskrifter (SRVFS 2006:10) om förvaring av explosiva varor ska ha
följande lydelse.

PP

2 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5,
50 kg i riskgrupp 1.2, varvid varje enskild artikel får väga högst 5 kg,
100 kg i riskgrupp 1.3,
200 kg i riskgrupp 1.4, eller
1 000 kg i riskgrupp 1.4S.
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7 §1 I ett förråd i en byggnad med annan verksamhet dit allmänheten har
tillträde får det förvaras högst endera av följande mängder per
förvaringsutrymme

Om förrådet är motståndskraftigt mot splitter, kaststycken, tryckvåg och
värmestrålning får det i stället förvaras högst endera av följande mängder per
förvaringsutrymme
−
−
−
−
−

10 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5,
100 kg i riskgrupp 1.2, varvid varje enskild artikel får väga högst 10 kg,
200 kg i riskgrupp 1.3,
2 000 kg i riskgrupp 1.4, eller
5 000 kg i riskgrupp 1.4S.

När explosiva varor som tillhör olika riskgrupper förvaras i samma förråd
skall alla varorna anses tillhöra den riskgrupp som ger den lägsta
mängdbegränsningen.
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Ändringen innebär en ny mängdangivelse i första stycket tredje strecksatsen.
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Denna författning träder i kraft den 20 oktober 2008.
Statens räddningsverk
IVAR RÖNNBÄCK
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Torkel Schlegel
(Avdelningen för olycksförebyggande verksamhet)
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