Gasolgrillar
– krav vid försäljning
Denna information riktar sig till dig som säljer gasolgrillar, eftersom
du har ett ansvar att endast sälja säkra produkter, och till dig som
planerar att köpa en gasolgrill. Syftet är att du ska kunna bedöma om
en gasolgrill är tillverkad för den svenska marknaden och har försetts
med de uppgifter som krävs för att göra den säker att använda.

Gasolgrillar ska användas och hanteras på ett säkert sätt. De ska också
vara tillverkade och utformade så att produkten i sig själv inte utgör
någon fara för användaren. Regler för gasolgrillar och deras emballage
och medföljande instruktioner finns i EU-direktiv1 som är införda i
svenska föreskrifter2.

Märkning på gasolgrillen
En gasolgrill som finns till försäljning ska ha:
• CE-märke följt av ett fyrsiffrigt nummer
Märkningen visar att tillverkaren har bedömt att grillen uppfyller alla EUdirektiv som grillen berörs av. Vanligtvis innebär det att gasolgrillen är tillverkad enligt den harmoniserade standarden EN 498. Det fyrsiffriga numret
visar vilket tredjepartsorgan som bedömt att grillen uppfyller kraven.
• Tillverkarens3 namn eller varumärke
• Grillens handelsnamn
• Total effekt i kW
• Kategori, vanligtvis uttryckt som I3B/P
Uppgiften anger vilken gas grillen är avsedd för. B/P betyder alla sorters gasol.
• Vilken gas och vilket gastryck som ska användas
Uppgifterna ”gasol” respektive ”30 mbar” ska finnas.
• Elförsörjning – om grillen också använder elektrisk energi
• Uppgift om inskränkningar i användningen
t ex endast utomhus
• Varningstexter, exempelvis
–– att instruktionsboken ska läsas före användning
–– att heta delar kan var farligt för barn
–– andra varningar
Märkningen ska vara varaktig och läsbar. Varningstexter ska vara
s ynliga vid användning av gasolgrillen. All text ska vara på svenska.

1 Direktiv 2009/142/EG om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen
2 Bestämmelser om gasolgrillar finns i Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:6) om
gasapparater. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontrollerar att föreskrifterna följs.
3 Importören kan, genom att sätta på sitt namn eller varumärke, överta tillverkarens ansvar.

Märkning på emballage
Emballaget ska synligt, läsbart och på svenska vara märkt med
• vilken gas och vilket gastryck som ska användas
• kategori
• inskränkningar i användningen (exempelvis utomhusbruk)
• varningstexter

Bruksanvisning
Gasolgrillen ska följas av en bruksanvisning som ska innehålla de
instruktioner för hopsättning, drift och underhåll som krävs för att
gasolgrillen ska kunna användas på ett säkert sätt. Alla uppgifter
som finns på grillen ska också finnas i bruksanvisningen, liksom till
verkarens4 namn och adress. Bruksanvisningen ska vara på svenska.

Märkning på slang för gasol
Låga temperaturer kan göra att gasolslangen blir spröd och spricker.
I Sverige ska slangen därför vara avsedd för temperaturer ner till ‑30°C5.
Gasolslangar enligt vissa utländska standarder är inte avsedda för så
låga temperaturer och får därför inte användas i vårt klimat. En slang
märkt ”‑30°C” eller ”kaltbeständig” är avsedd att användas i Sverige.
Längden på slangledningen till gasolgrillen ska inte vara längre än
nödvändigt. Mer än 1,5 m gasolslang behövs vanligen inte.

Regulator
Regulatorer omfattas inte av MSB:s tillsyn utan faller under
Arbetsmiljöverkets ansvar.

Gasolflaska
Gasolflaska måste köpas till separat. Information om gasolbehållare
och säker hantering av gasol finns i MSB:s broschyr ”Gasol för hem
och fritid” som finns att hämta på www.msb.se.
4 Importören kan med sitt namn/varumärke överta tillverkarens ansvar.
5 Bestämmelser om slangar till gasolgrillar finns i Sprängämnesinspektionens föreskrifter och
allmänna råd (SÄIFS 2000:4) om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas.

Marknadskontroll på MSB
Marknadskontroll är en del av tillsynsverksamheten på Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det är också en del av EU:s
system för att säkerställa att varor och tjänster på EU:s inre marknad
är säkra för användaren. Området styrs av såväl EU-lagstiftning som
nationell lagstiftning.
MSB kontrollerar produkter som regleras i föreskrifter under lagen
om brandfarliga och explosiva varor och gruppen transportabla tryckbärande anordningar under lagen om transport av farligt gods.

EU:s system för säkra produkter i korthet:
• Tillverkaren eller importören till EU av en produkt ansvarar för
och kontrollerar att produkten är säker och förser den med den
märkning som ska finnas.
• Distributören kontrollerar att produkten och dess emballage är
säker och har den märkning som visar att varan uppfyller EU:s krav.
• MSB gör, som marknadskontrollmyndighet, stickprovskontroller
i efterhand av att produkter på marknaden uppfyller kraven
antingen genom dokumentkontroll, genom fysisk kontroll eller
genom teknisk provning. Om inte produkterna uppfyller kraven
måste de ansvariga sluta sälja eller ändra produkterna och,
beroende på bristen, ibland återkalla varan från konsument.
• MSB marknadskontrollerar också produkter som andra upptäckt
och anmält till myndigheten.
• Tullen kan också stoppa produkter vid gränskontroll.

Frågor om gasolgrillar besvaras av Enheten för brandskydd
och brandfarlig vara. Information finns även på:
www.msb.se/forebyggande
Frågor om marknadskontroll besvaras av Tillsynsenheten.
Information finns även på:
www.msb.se/marknadskontroll
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För mer information kontakta MSB telefon 0771-240 240.

