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Sprängämnesinspektionens
författningssamling

Sprängämnesinspektionens föreskrifter om
klassificering av brandfarliga vätskor, m.m.;

beslutade den 19 januari 1989.

Med stöd av 3 och 6 §§ förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
föreskrivs följande.

1 § har upphävts genom SÄIFS 1998:3 och ersatts av motsvarande bestämmelser där1.

Vissa undantag

2 § Bestämmelserna om brandfarliga varor i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor och med stöd av lagen meddelade föreskrifter tillämpas inte på sådana
brandfarliga varor som samtidigt utgör explosiva varor enligt 8 § förordningen
(1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

3-5 §§ har upphävts genom SÄIFS 1998:3 och ersatts av motsvarande bestämmelser
där1.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1989, då avsnitt 1.1 i SIND-FS 1981: 2 skall
upphöra att gälla.

OWE FREDHOLM

Olle Boström/Gunnar-Arne Björkman

                                                            
1  Med undantag av 2 § har föreskrifterna SÄIFS 1989:3 med tillhörande allmänna råd upphävts
och ersätts från den 1 juli 1998 av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:3) om
klassificering av brandfarliga gaser och vätskor med tillhörande allmänna råd.

SÄIFS 1989:3
Utkom från trycket den
8 mars 1989
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Sprängämnesinspektionen                     Allmänna råd

KLASSIFICERING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR, M.M.

Allmänna råd till Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:3) om
klassificering av brandfarliga vätskor, m.m. med ändringar i SÄIFS 1998:3

Beslutade den 19 januari 1989

Till 1 §

Har upphört att gälla1.

Till 2 §

Det finns varor som är både en brandfarlig vara enligt 5 § förordningen om brandfarliga
och explosiva varor och en explosiv vara enligt 8 § samma förordning. Detta är fallet
med t.ex. varor som innehåller såväl ett explosivämne som en vätska med en flampunkt
av högst 100 oC. Innebörden av paragrafen är att för sådana varor skall enbart
bestämmelserna om explosiva varor tillämpas.

Till 3-5 §§

Har upphört att gälla1.

OWE FREDHOLM

Olle Boström/Gunnar-Arne Björkman
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