Svensk författningssamling
1862:75
(Uppläses från predikstolen)

Kongl. Maj.ts nådiga kungörelse,
Angående vissa försiktighetsmått i avseende på upplag och försändning av eldfarliga
oljor, så ock om förbud mot raffinering av så kallad bergolja (petroleum) i stad eller
köping.
Given Stockholm slott den 20 december 1862
Vi Carl, med Guds Nåde, Sverige, Norges, Götes och Vendes konung, göre veterligt; att, med
avseende på den tilltagande förbrukningen av åtskilliga under senare år i handeln införda
flyktiga och brännbara oljor, Vi, som, till förebyggande av eldfara ansett föreskrifter böra
meddelas ej mindre i avseende på upplag och försändning av sådana oljor, jämte andra dylika
vätskor, än och i fråga om förbud mot raffinering i stad eller köping av så kallad bergolja
(petroleum), funnit gott att härmed i nåder förordna;
§1
Eter, nafta, terpentin, kamfin1, bergolja, fotogenolja med flera dylika vätskor, vilka i avseende
till deras flyktighet och brännbarhet lätt kunna förorsaka eldfara, må, med undantag för sprit
och sprithaltiga drycker, icke inom tätare bebyggda och befolkade delar av stad eller köping
uppläggas till en större myckenhet än trehundrasextio kannor2 i samma egendom. Uti salubod
eller eljest inom en och samma lägenhet må icke heller mera än etthundratjugo kannor finnas
upplagda, med mindre det till upplag begagnade förvaringsstället är brandfritt.
§2
Den, som överträder det i § 1 meddelade förbud, gör sig förfallen till vitesböter från och med
femtio till och med ett hundra riksdaler, i mån av överträdelsens lindrigare eller svårare
beskaffenhet; och vare, i fall skada jämväl därigenom sker, skyldig densamma gälda.
Av böterna tillfaller ena hälften åklagaren och den andra hälften de fattiga i den kommun
inom vilken lagöverträdelsen skett.
§3
Åstundar någon att inom samma egendom i stad eller köping förvara vätskor av ovan
omförmälda slag till större myckenhet än trehundrasextio kannor, göre härom anmälan hos
vederbörande polismyndighet, på vilken det ankommer att, efter föregången undersökning, på
sökandes bekostnad, i avseende å läget av den för upplaget avsedda byggnad och dess
brandfrihet, tillåtelse till så beskaffat upplag meddela samt att därvid jämväl till iakttagande
föreskiva de särskilda försiktighetsmått, som av omständigheterna kunna finnas påkallade.
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En blandning av terpentinolja och sprit som användes i inomhusbelysning
En kanna är 2,6 liter

§4
Inrättning, som har till föremål raffinering av bergolja (petroleum), må icke anläggas i stad
eller köping, och må sådant icke heller i stads eller köpings område ske utan att vederbörande
polismyndighet, efter förut hållen besiktning, funnit därtill avsedd lägenhet vara för
anläggningen lämplig och till densamma lämnat tillstånd
Fartyg, som har ombord bergolja till större myckenhet än etthundratjugo kannor, må icke
lägga till vid stad eller köping eller företaga lossning, innan därvid iakttagits de föreskrifter,
som i avseende på fartyg, medförande krut till större myckenhet än en centner3, äro i gällande
författning meddelade och sådant vid enahanda påföljd, som i samma författning stadgat är.
§5
Vid försändning å järnväg eller ångfartyg av de i § 1 uppräknade eldfarliga vätskor skall av
den, som vid transporten för befälet, noga tillses, att desamma befinnas ändamålsenligt, i väl
slutna kärl förvarade, samt att för övrigt sådana försiktighetsmått vidtagas, som kunna vara av
nöden till förebyggande av eldfara.
§6
Denna författning skall från och med den 1 april 1863 tjäna till efterrättelse.
Det alla, som vederbör, have sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso hava Vi detta
med Egen hand underskrivet och med Vårt Kongl. Sigill bekräftat låtit.
Stockholms Slott den 20 december 1862.
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En centner är 42,5 kg

