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LBK:s nyhetsbrev 3-2016
Seminarium om LBK:s rekommendationer 18 maj 2016
Före LBK:s årsmöte genomfördes ett seminarium där kommande nyheter i LBK-pärmen presenterades. Gästföreläsare var Pär Holmgren tidigare SVT metrolog och nu anställd som naturskedespecialist på Länsförsäkringar AB. Pär informerade om hur kommande klimatförändringar kommer att påverka mänskligheten beroende på hur vi agerar samt hur risken för
skogsbrand och stormskador kommer att förändras i framtiden.

LBK:s årsmöte 18 maj
Förutom sedvanliga årsmötespunkter diskuterades rekommendationerna 8 Motorfordon, 9.4
Skog och 10 Brandvarningsanläggningar och släcksystem. Resultatet av diskussionen redovisas i nedanstående punkter. Årsmötesprotokollet kan laddas ner från hemsidan.

LBK-pärmen flik 8 Motorfordon
Årsmötet godkände förslaget till revidering med reservation för avsnitt 1.2 om Brand och
säkerhetskontroll där Lantbrukarnas riksförbund hade synpunkter om att det var för hård
knytning till FTR 127. Efter diskussion och bearbetning av avsnittet har det nu fastställs.
Uppdateringen kommer att sändas ut till pärminnehavarna under september.

LBK-pärmen flik 9.4 Skog – Förebygga skogsbrand
Vid LBK:s årsmöte beslöts att avvakta med godkännande av flik 9.4 Skog till höstmötet då
avsnitt 4. LBKs rekommendation om skogsarbete vid olika brandrisker ska vara klart.
Nuvarande preliminära version finns på www.lantbruketsbrandskydd.nu/lbk-parmen/9-4skog. Rekommendationen kan laddas ner från följande länk 9.4 Skog - Förebygga skogsbrand
- Preliminär 160608.
På www.skotselskolan.se finns olika webb-utbildningar om olika moment i skogsarbetet
bland annat finns det en utbildning om brand som ingår bland annat i momenten gallring respektive markberedning. Dessa utbildningar är obligatoriska om man ska jobba för några av
de större skogsbolagen. Den som inte har avtal med något bolag kan själv anmäla sig till kursen som kostar 300 kr på följande länk www.skotselskolan.se/syn/order/ för att få verificeringskod.

LBK-pärmen flik 10 Brandvarningssystem och släckutrustning
När remisstiden Flik 10 gick ut den 8 maj hade synpunkter lämnats från tio organisationer/försäkringsbolag/myndigheter. Synpunkterna rörde främst avsnitt 2.1 om Brandvarningsanläggningar. Efter att rekommendationen har omarbetats efter inkomna synpunkterna har ett
möte hållits med Svensk fågel, Svenska ägg och försäkringsbolag för att få konsensus om
ändringarna. Uppdateringen kommer att sändas ut till pärminnehavarna under september.

Prenumerera på LBK:s uppdatering
Vi överväger att ta fram en tjänst för uppdatering av LBK-pärmen digitalt. Ett mejl med uppdatering sänd när det finn någon uppdaterad rekommendation. Kostnaden kommer att bli
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ungefär vad en uppdatering i pappers form kostar. Är du intresserad att få ett erbjudande om
detta sänd ett mejl till LBK@brandskyddsforeningen.se

Solcellsanläggningar
Att installera en solcellsanläggning handlar inte bara om teknisk information och kunskap. Det finns en hel del att tänka på ur elsäkerhetssynpunkt.
Elsäkerhetsverket har tagit fram ett informationsblad om vad man bör
tänka på i samband med planering, installation, skötsel och nedmontage av en solcellsanläggning. Läs också Elsäkerhetsverkets rapport
”Informationsbehov och elsäkerhetskrav rörande solcellsanläggningar”
(dnr 15EV519). Där finns mer ingående information om hur solcellsanläggningar fungerar och vad den som ska installera solcellsteknik
bör tänka på.

Lantbruksbränder 2:a kvartalet 2016
Under första halvåret 2016 har vi registrerat 137 bränder till en kostnad på 175 miljoner kronor. Det har jämfört med samma period förra året inträffade det 110 brände till en kostnad på
147 miljoner kronor. Men jämfört med åren innan är antalet bränder och kostnaden därför
ungefär lika som 2016.
Under andra kvartalet har det brunnit i nio djurstall och då främst häststall. Men de två största
bränderna som vardera beräknas kosta 8 miljoner kronor har inträffata i nötdjursstall där över
100 djur dog i den ena branden. Brandorsaken är i hälften av bränderna okänd, den vanligaste
kända brandorsaken har varit gräs- eller skräpeldning vilket orsakat brand i byggnad vid åtta
tillfällen.
Artiklar om lantbruksbränder finns på denna länk.

Informationsbroschyr
Broschyren Brandskydd - Ditt ansvar 2016 januari.pdf kan även laddas ner
från www.lantbruketsbrandskydd.nu/allmant. Den kursiva texten efter varje
avsnitt är länkad till motsvarande flik LBK-pärmen. Informationsbroschyren
är fri att spridas. Broschren finns dels i A4-format, dels i A5-format anpassad
för dubbelsidig utskrift i större kopiatorer.

Lantbrukets Brandskyddskommitté
Björn Björkman, Sekreterare
lbk@brandskyddsforeningen tfn 08-588 475 17
Vi har ny postadress: Box 47244, 100 74 Stockholm

Nyhetsbrevet
För att försöka hålla LBK:s intressenter informerade om vad som händer ger vi ut ett informationsblad en gång i kvartalet där vi informeras om större frågeställningar som kommit till
kansliet samt hur olika projekt löper. Synpunkter på de olika ärendena tas tacksamt emot.
För övriga intresserade finns det möjlighet att ta del av nyhetsbrevet genom att anmäla sig på
följande länk. Anmälan till nyhetsbrevet.
Tidigare nyhetsbrev kan läsas på hemsidan under Allmänt.
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