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Kungl. Maj:ts Nådiga Kungörelse 

Innefattande föreskrifter om förvaring av med bensin eller bensol denaturerad sprit; 

Given Stockholms slott den 25 september 1917. 

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung göra veterligt: att Vi, med 

upphävande av nådiga kungörelsen den 30 oktober 1914 innefattande föreskrifter om förvaring av 

motorsprit, funnit gott förordna som följer; 

§1 

I fråga om förvaring av sprit, som denaturerats med bensin eller bensol, skola följande särskilda 

föreskrifter lända till efterrättelse: 

a) Kärl, vari spriten under transport eller eljest förvaras, skall vara tätt och väl tillslutet samt 

förfärdigat av för ändamålet betryggande material av tillräckligt godstjocklek och styrka. 

b) Å fat, innehållande sprit som ovan sagts, skola å båda bottnarna med tydliga bokstäver på röd 

grund vara på lämpligt sätt anbragta orden: ” Mycket eldfarligt. Denaturerad sprit (motorsprit). 

Må ej förtäras.” Å andra kärl, innehållande sådan sprit, skola i tydliga bokstäver på röd grund 

vara anbragta orden: ”Mycket eldfarlig vätska. Genom avdunstning därav bliver luften 

eldfängd. Denaturerad sprit (motorsprit). Må ej förtäras.”. 

c) Tappning av spriten bör helst ske vid dagsljus, men må jämväl äga rum vid belysning under 

villkor, att sådana särskilda skyddsanordningar äro vidtagna, att ljuskällan icke kan medföra 

eldfara. 

d) I förvaringslokal för spriten må ej tändas eld, ej heller må dit medföras eld eller glödande 

föremål eller där rökas tobak. Förbud häremot skall på ett i ögonen fallande sätt finnas 

anslaget vid ingången till lokalen. 

e) I förvaringslokal för spriten skall på lätt tillgängligt ställe städse finnas torr sand  eller annat 

lämpligt släckningsmedel i tillräcklig mängd. 

§2 

Bryter någon mot vad i § 1 är stadgat, straffes, där ej strängare ansvar efter allmän lag följer, med 

böter från och med tjugu till och med femhundra kronor. 

§3 

Åtal för förseelse enligt denna kungörelse utföres av allmän åklagare och skall anhängiggöras vid 

polisdomstol, där särskild sådan är inrättad, men eljest hos poliskammare eller, där sådan ej finnes, vid 

allmän domstol. 

 

  



§4 

Av böter som ådömas enligt denna kungörelse, tillfalla två tredjedelar kronan och en tredjedel 

åklagaren.  

Saknas tillgång till böternas fulla gäldande, skola de förvandlas enligt strafflag. 

-------------------- 

Denna kungörelse träder i kraft den 1 november 1917. Det alla som vederbör, hava sig hörsamlingen 

att efterrätta. Till yttermera hava. Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill 

bekräfta Stockholms slott den 25 september 1917. 

GUSTAF. 

                       

 

 


