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2015  års  första  uppdatering  av LBK-pärmen

Vi  noterar  med  glädje  att  du liar  LBK-pärmen  samt  ingår  i LBK:s  abonnemangsregister  ocli

därmed  lijälper  till  i det  skadeförebyggande  brandskyddsarbetet  inom  lantbruks-  ocli  l'iäst-

verksaml'ieten.  Under  2014  registrerades  mer  än 300  bränder  av stötare omfattning.  Kostnaden

för  dessa  bränder  var  över  450  miljoner  kronor.  Därför  lioppas  vi  på din  foitsatta  lijälp  med

att  förmedla  LBK:s  olika  budskap.

Nya  sidor  till  LBK-pärmen

Bifogat  fiiuier  du årets  första  revidering  ocli  komplettering  som  ska  soiteras  in ocli  ersätta

befintliga  sidoriLBK-pärmen.

Flik  1l  Förvaring  av  bränsle  Byt  ut  alla  sidor

Hela  ii'uieliållet  i fliken  liar  skrivits  OI]I.

På baksidan  av detta  brev  finns  en redovisning  över  vilka  större  ändringar  som  liar  gjorts.

Faktura  avseende  årets  utskick  ocli  abonnemang  konuner  att  skickas  separat.

Nu  pågår  revideringsarbetet  av Flik  8 Motordrivna  fordon.

Vi tar tacksamet emot förslag på ändringar. Sänd ett mejl till Ibk@svbf.se med dina syn-
punkter.  Meddela  även  om  du  vill  revideringsförslagen  på remiss.  Remissversionen  kommer

at publiceras  på LBK:s  liemsida  ivww.lantbruketsbrandskydd.nu

Du  kan  även  meddela  mig  synpunkter  på  andra  flikar  så att  vi  vet  vilka  rekommendationer

som  belföver  revideras.

Med  vänliga  hälsningar

Lantbrukets  Brandskyddskommitt6

Björn  Björkinan

LBK:s  sekreterare Tfii:  08-588 475 17 e-post: bjorii.bjorkinan@svbf.se
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Flik  II  Förvaring  av bränsle

Större  och  viktigare  ändringar  gentemot  tidigare  version

Strukturen  för  rekon'unendationerna  liar  ändrats.  Rekon'ui'ien-

dationerna  liar  anpassats  till  gällande  myndighetsregler.

2.  Avsnitt2.1  Aiunälaiiförbrandfarligavätskorurmi1jöskyddssynpunkt

liar  införts.

3.  Avsnitt  2.3  Tillståndsgränser  för  brandfarlig  vara  ocli  säkerlietsgränser

redovisas  separat.

4.  Avsi'iitt  2.4  Tillståndsgränser  för  brandfarlig  vara  ocli  säkerlietsgränser

redovisas  separat.

5.  Avsnitt  2.6  Stöiare  möjIiglieter  för  inbyggnad  av cisterner  för  diesel  och

eldningsolja.

6.  Avsnitt  2.'-  Tai'ilaiing  av diesel  tillåts  i byggnad.

7.  Avsnitt  2.9  Regler  för  tankning  av  bensii'ifordon  liar  inföits.

8.  Avsnitt  3.2.2  Krav  för  förvaring  av större  antal  gasolflaskor  vid  exempel

vinterförvaring  av luisvagnar  liar  ii'iföits.

9.  Avsi'iitt  3.3  Rekon'unendationer  för  biogas  liar  inföits.

10.  Avsnitt  3.4  Rekon'imendationer  för  naturgas  liar  inföits.

11.  Avsnitt  4 Förvaring  av  bränsleflis  anpassats  till  dagens  pai'uicentraler.

12. Avsnitt4.1  San'iförvaringavfastbränsleocIio5ecisteniärintetil1åtet.
13.  Avsnitt  5.1  Möjligliet  till  särskild  utredning  liar  införts.

14.  Avsnitt  6 Hänvisning  liar  gjoits  till  akhiella  föreskrifter  ocli  rekom-

n'iendationer.


