Brandsäkerhetsinformation
till dig som hyr garage och förråd
Det är viktigt för oss att du som hyresgäst ska känna dig trygg och
säker i ditt boende. Vi vill därför göra dig uppmärksam på de regler
och lagar som reglerar vad du får förvara i olika utrymmen.
GARAGE ELLER P-PLATS?
Garage: Kan finnas i bostadshus eller som
fristående byggnad. Kan även vara avgränsad del i flerbilsgarage, (t ex inhängnad med
galler).
P-plats: Kan vara utomhus som Carport eller
del i flerbilsgarage.
VAD FÅR JAG ANVÄNDA GARAGET TILL?
Att hyra ett garage är ett bekvämt och tryggt
sätt att parkera bil eller motorcykel. Det är
tillåtet att utföra enklare arbeten, t ex byta
däck. Däremot är det inte tillåtet att utföra
reparationer eller verkstadsarbeten i eller i
anslutning till garaget, inte heller sådana
arbeten som kan medföra risk för brand
eller annan skada på huset eller annans
egendom.
VAD FÅR JAG FÖRVARA I GARAGET?
Förutom fordonet får du förvara en
uppsättning av extrahjul, sommar- eller vinterdäck. Om garaget är beläget i
bostadshus får där inte förvaras:
Brandfarlig gas t ex gasol eller
liknande.
Brandfarlig vätska t ex drivmedel,
spolarvätska, olja eller färg.
I garage i fristående byggnad får brandfarlig vätska (se tidigare stycke) förvaras,
dock max fem liter, under förutsättning
att det är oåtkomligt för obehöriga.
Ingen brandfarlig gas (se tidigare stycke)
får förvaras i garaget.

VAD FÅR JAG FÖRVARA PÅ P-PLATS?
På P-plats får endast fordonet förvaras,
ingen övrig förvaring av brandfarlig vätska
eller gas. Du får inte heller förvara däck eller
annat på din P-plats.
VAD FÅR JAG FÖRVARA I FÖRRÅDET?
I källar- och vindsförråd får du inte förvara
några brandfarliga vätskor/gaser (se tidigare
stycke).

VINDSFÖRRÅD
Ingen förvaring av brandfarlig vätska/gas.

LÄGENHET
Sprayburkar och brandfarlig
vätska till en sammanlagd
mängd av 10 liter.

BALKONG

(ej inglasad)
Brandfarlig vätska,
max 25 liter

GARAGE

(i bostadshus)
I fordonet, ingen övrig förvaring
av brandfarlig vätska/gas.

GARAGE

KÄLLARFÖRRÅD
Ingen förvaring av
brandfarlig vätska/gas
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(fristående byggnad)
I fordonet, förvara brandfarlig
vätska oåtkomligt för obehöriga, max 5 liter. Ingen förvaring av gas.

