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Regler och rutiner ETC Bygg                                              

 

Särskilda riskområden och riskbeteenden                       

ETC Bygg vill särskilt informera om följande speciella riskområden och riskbeteenden: 

1. Inga föremål får förvaras eller placeras i allmänna utrymmen som trapphus, 
våningsplan etc.  

Uppställt gods utgör en ökad brandrisk och kan försvåra eller omöjliggöra en säker 
utrymning och en effektiv räddningsinsats. Dessutom så ökar risken för anlagd brand 
om det förekommer brännbart materiel. 

Det som inte finns i trapphusen går inte heller att tända på. 

2. Det är absolut förbjudet att använda kolgrillar på balkongerna. 
Brinnande/glödande kol utgör en betydande brandrisk samt att röken stör grannar. 

3. Dörrarna (branddörrarna) till våningsplan, trapphus får inte vara uppställda. 
Dörrarna ska hindra och försena spridning av en eventuell brand. 

4. Det är inte tillåtet att parkera eller ställa upp container eller liknande på områdets 
brandväg.  

Brandvägen är till för att räddningstjänsten skall kunna komma fram vid en eventuell 
räddningsinsats. 

5. Levande ljus får ej förekomma inom områdets allmänna utrymmen. 

 

Utöver skydd som fungerande brandvarnare, handbrandsläckare, 
brandfilt och spisvakt/spistimer är det bra att tänka på följande: 

Rengör spisfläkten från fett med jämna mellanrum. 

Se till att hålla levande ljus under uppsikt. 
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Lösa sladdar och kablar kontrolleras regelbundet så att de inte har skador.  

Teknisk utrustning som till exempel tv, datorer, ljudanläggningar, digitalboxar mm ska 
ha god ventilation. Täck inte över sådan typ av utrustning med dukar eller bygg in dem 
i bokhyllan. 

Se till att det är rent bakom tv, vitvaror och tvättmaskin. 

Det är bra att installera en timer till kaffebryggaren, vattenkokaren mm. 

Använd inte disk- och tvättmaskin då du inte är hemma. 

Förvara tändare och tändstickor utom räckhåll för barn. 

Ansvar 

ETC Bygg har det övergripande ansvaret för brandskyddet. 

Den enskilde kan komma att ställas till ansvar för sådana förhållanden som kan anses 
ha förorsakat eller förvärrat en skada. 

Vad gäller för förvaring av brandfarlig vara i bostaden? 

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som är central myndighet. 
Exempel på brandfarlig vara är tändvätska, bensin, lacknafta, lampolja, sprayburkar 
eller gasol. 

Generellt får ditt innehav inte vara större än hushållets behov eller egen förbrukning. 
Det innebär att om du inte kan styrka ditt behov, får ingen brandfarlig vara förvaras i 
bostaden. 

Den sammanlagda mängden brandfarlig vara som får förvaras utan tillstånd i bostäder 
(om behovet kan styrkas) är: 

100 liter brandfarlig vätska i högst 10-liters behållare. 

60 liter gasol. Inuti lägenhet i flerfamiljshus får de enskilda flaskornas storlek vara som 
mest 5 liter och på ej inglasad balkong som mest 26 liter (P11) (inglasad balkong räknas 
som en del i lägenheten och då gäller 5 liter). I enfamiljshus och fritidshus får de 
enskilda flaskornas storlek vara som mest 26 liter (P11). 

5 liter annan brandfarlig gas. OBS! Gäller inte i lägenhet. 

10 000 liter eldningsolja för uppvärmning, förvarad i cistern. 

Ingen förvaring av brandfarlig vara är tillåten i vindsförråd.  

Förvarade gasflaskor skall märkas ut med skylt på exempelvis dörren. 


