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Tilläggsblad Brandfarliga och explosiva varor – en 
lagkommentar 
Sedan Brandfarliga och explosiva varor – en lagkommentar gavs ut har lagen och förordningen 
ändrats. Det här tilläggsbladet syftar till att revidera delar av innehållet i boken. 

 

Tillägg sidan 22  

Ammoniumnitratemulsioner 

Ammoniumnitratemulsioner (ANE) är brandreaktiva varor och omfattas av kraven i LBE. 
Ammoniumnitrat blandas tillsammans med andra ämnen till en emulsion (eller en gel) för att 
användas som sprängämne. Ammoniumnitratemulsioner är vanliga på arbetsplatser där 
sprängarbeten pågår. Blandningen görs i en så kallad MEMU (Mobile Explosive Manufactoring 
Unit). Sedan pumpas den färdiga mixen ner i ett hål.  

Ibland lagras de olika ingredienserna för emulsionen på sprängarbetsplatsen, för att MEMU:n 
inte ska behöva åka långt för påfyllning. Mängden sprängämne kan då minimeras. Givetvis 
måste man ha särskilda regler för förvaring av ammoniumnitratemulsioner, oavsett om de 
förvaras i närheten av en sprängarbetsplats eller där sprängarföretaget har sin ordinarie 
verksamhet. Det finns bland annat strängare regler för åtkomstskydd och bevakning. 
 

Tillägg sidan 40  

MSB har givit ut en vägledning om riskutredning, ”Riskutredning för mindre och medelstora 
verksamheter”. Om man inte är van vid att göra riskutredningar finns det en enkel mall att 
arbeta efter i den rekommendationen, ”olycksfjärilen”. Tänk dock på att det även finns många 
andra metoder. Att kräva att en verksamhet arbetar och redovisar enligt en viss modell är inte 
rimligt. Det viktiga är att riskutredningen omfattar alla de risker, scenarier och barriärer som 
finns i verksamheten. 

 
Tillägg sidan 60 

MSB har givit ut en vägledning om riskutredning, ”Riskutredning för mindre och medelstora 
verksamheter”. Om man inte är van vid att göra riskutredningar finns det en enkel mall att 
arbeta efter i den rekommendationen, ”olycksfjärilen”. Tänk dock på att det även finns många 
andra metoder. Att kräva att en verksamhet arbetar och redovisar enligt en viss modell är inte 
rimligt. Det viktiga är att riskutredningen omfattar alla de risker, scenarier och barriärer som 
finns i verksamheten.  
 

Tillägg sidan 65 

Ammoniumnitratemulsioner räknas sedan 2019 som brandreaktiva varor. 
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Tillägg sidan 73 

MSB har givit ut en vägledning om riskutredning, ”Riskutredning för mindre och medelstora 
verksamheter”. Om man inte är van vid att göra riskutredningar finns det en enkel mall att 
arbeta efter i den rekommendationen, ”olycksfjärilen”. För en verksamhet som är van vid att 
arbeta efter en annan metod är det givetvis bättre att fortsätta med den metod man är van vid. 
MSB har dock haft utbildningar för lokala myndigheter om just olycksfjärilen. Det innebär att 
lokala myndigheter som är vana vid den modellen kan ha svårare att ta till sig andra metoder. 
Det kan med andra ord gå fortare och innebära mindre diskussioner om man använder samma 
modell som dem. Vid mer komplicerade anläggningar krävs dock andra metoder eftersom 
olycksfjärilen blir oöverskådlig. Men för mindre komplicerade verksamheter är den en utmärkt 
metod. 
 

Tillägg sidan 78 

MSB har givit ut en vägledning om riskutredning, ”Riskutredning för mindre och medelstora 
verksamheter”. Om man inte är van vid att göra riskutredningar finns det en enkel mall att 
arbeta efter i den rekommendationen, ”olycksfjärilen”. För en verksamhet som är van vid att 
arbeta efter en annan metod är det givetvis bättre att fortsätta med den metod man är van vid. 
MSB har dock haft utbildningar för lokala myndigheter om just olycksfjärilen. Det innebär att 
lokala myndigheter som är vana vid den modellen kan ha svårare att ta till sig andra metoder. 
Det kan med andra ord gå fortare och innebära mindre diskussioner om man använder samma 
modell som dem. Vid mer komplicerade anläggningar krävs dock andra metoder eftersom 
olycksfjärilen blir oöverskådlig. Men för mindre komplicerade verksamheter är den en utmärkt 
metod. 

 

Länk till gällande lag om brandfarliga och explosiva varor: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
20101011-om-brandfarliga-och-explosiva_sfs-2010-1011  

Länk till gällande förordning om brandfarliga och explosiva varor: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-
20101075-om-brandfarliga-och_sfs-2010-1075  

Länk till gällande förvaltningslag: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900  
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