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LBK:s nyhetsbrev 1-2018
Hästskoning- Heta Arbeten®
SBF HA-012:1 Hästskoning – Heta Arbeten® som trädde i kraft
den 1 oktober 2017 har tagits fram för att förenkla tillståndsgivningen för Heta Arbeten vid hästskoning. Enligt dessa kan stallägaren eller arrendatorn anordna en särskild fast plats för hästskoning. För en sådan plats ska ägaren/arrendatorn ta fram skriftliga
anvisningar som anger var hästskoning får ske och vilka regler
som gäller vid hästskoning, se punkt 7.2 Särskilt anordnad fast
plats för hästskoning som inte kräver tillstånd för Heta Arbeten.
Bilaga 1 Exempel på skriftlig anvisning för särskilt anordnad fast
arbetsplats för hästskoning kan laddas ner från denna länk och är
en Word-fil som kan kompletteras med det som är aktuellt för respektive stall.

Reviderad Flik 2 Allmänt om brandskydd
i lantbruket
Den reviderade rekommendationen Flik 2 Allmänt
om brandskydd i lantbruket är klar och ska nu slutredigeras. Uppdateringen beräknas sändas till prenumeranterna under mars månad.

Revidering LBK:s rekommendationer
Under året kommer Flik 5 Elinstallationer i lantbruk
och hästverksamhet och Flik 6 Inomgårdsutrustning
att revideras. Vi önskar få synpunkter på vad som bör
ändras, strykas eller läggas till.
Diskussioner förs om vi ska ha kvar LBK-godkännanden för brandvarningsanläggningar och utrustning
som bedöms kunna utgöra brandstiftare som exempelvis halmhackar eller om vi endas ska ha krav som
ska uppfyllas.
För att göra bra revideringar önskas även synpunkter
på övriga rekommendationer. Mejla till dina synpunkter
till lbk@brandskyddsforeningen.se

Regler vid solcellinstallation
I samband med revideringen av Flik 5 Elinstallationer
i Lantbruk och hästverksamhet kommer det att införas ett nytt kapitel om solcellsinstallation och batterilagring. Inför arbetet tar vi tacksamt emot synpunkter
på vad som bör ingå i detta avsnitt. Det kan gälla erfarenheter från upphandling, utförande eller
besiktning. Även installationer på villor är av intresse.
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Kostnaden för bränder 2017
Kostnaden för bränder inom lantbruk och hästverksamhet uppskattas för 2017 till cirka 500
miljoner kronor varav ungefär 90 miljoner kronor avser bränder i bostäder. Jämfört med tidigare år är det något högre belopp. Även antalet bränder är något fler än tidigare år.
De tio dyraste bränderna under 2017 redovisas nedan med datum, byggnad, döda djur och
trolig brandorsak.
4/10 Vinninga, Hålltorp, 1000 döda grisar, 36,2 milj. kr. Okänt.
19/12 Tork, Jönåker, 15 milj. Kr. Troligen el.
15/4 Biogasanläggning, Alviksgården, Luleå, 14 milj. kr. Okänt.
17/2 Ladugård Veberöd. Hällestadssvamp, 12 milj. kr. Okänt
15/3 Åkersholm, Vallberga, 10 milj. kr. Uppvärmning.
8/4 Fröllinge Slott, 10 milj. kr. Okänt.
28/6 Ladugård, Tjurtorpsvägen, 8,8 milj. kr. Heta arbeten.
29/4 Bostadshus, Insjön, 8,5 milj. kr. Okänt.
14/10 Växthus, Påarp, 8 milj. kr. Okänt
30/1 Djurstall, Össlöv, Ljungby, 65 döda nöt och mjölkkor, 8 milj. kr. El.

Inträffade bränder
Under hösten var det många bränder i torkanläggningar troligen på grund av att den regniga
hösten vilket medförde att anläggningarna fick gå länge och det som skulle torkas kanske inte
blev riktigt tort eller fick tid att svalna innan nästa omgång skulle torkas.
Här nedan finns ett axplock av de bränder som inträffat inom lantbruk och hästnäring de
senaste månaderna. Rubrikerna länkar till artiklarna på tidningarnas hemsidor. En av de vanligaste bränderna är att en gammal ladugård som inte längre används för djurhållning brinner.
September:
31 bränder varav 2 positiva händelser och två bränder där djur har hotats och en brand där djur
har dött
170906 Här behöver inte hästarna oroa sig för bristande potentialutjämning
170910 Brand i ladugård i Yxskaftkälen
170916 Traktor i lågor i Köpmanholmen – polisen utreder misstänkt mordbrand
170916 Branden utanför Stehag kan pågå i veckor
170919 Flispanna fattade eld på Ästad gård
170927 Ankor, höns och kaniner blev innebrända
170930 Snabb upptorkning i fokus hos Pettersons potatis
Oktober:
40 bränder varav 3 positiva händelser och tre bränder där djur har hotats en brand där djur har
dött.
171003 Storbrand i ladugård – ridhästar fick evakueras
171004 Över 1 000 grisar brann inne i våldsamma branden: ”Jättestor gård”
171004 Ägaren: ”Man känner sig helt tom”
171005 Kostnad för bränder inom lantbruket: Över en halv miljard
171006 Besvärligt väder ökar antalet torkbränder
171012 Övertänt fårhus utanför Korskrogen – inga djur skadade
171019 Kalvar vände in i övertända ladugården – räddades i sista stund
171029 Brand i ladugård i Mora - två hästar räddade men brännskadade
November:
23 bränder varav två bränder där djur har hotats och två bränder där djur har dött.
171105 Stort pådrag efter storbrand
171120 Hönshus fattade eld – fyra höns dog
171126 Fullt utvecklad brand i ladugård
171127 Hundra kor evakuerades vid ladugårdsbrand
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December:
28 bränder varav 4 positiva händelser och två bränder där djur har hotats.
171202 Bönder ger och känner trygghet
171207 Ladugårdsbrand – lastade ut brinnande halmbalar
171207 Kraftig brand i ladugård med kor
171213 Försäkringsbolaget: ”Agera som om ni är oförsäkrade”

Lantbrukets Brandskyddskommitté
Björn Björkman, Sekreterare
lbk@brandskyddsforeningen.se
tfn 08-588 475 17
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 / LBKs verksamhet / Nyhetsbrev
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