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2019 års uppdatering av LBK-pärmen 

Vi noterar med glädje att du abonnerar på LBK-pärmen och därmed hjälper till i det skadeföre-

byggande brandskyddsarbetet inom lantbruks- och hästverksamheten.  

Försäkringsbolagen registrerar drygt 20 000 brandskador årligen, 2 000 av dessa brandskador 

till en kostnad av cirka 600 miljoner kronor belastar lantbruksförsäkringar. Av brandskadorna 

inom lantbruksförsäkringarna uppskattas att hälften avser lantbruksbostäder. Den totala brands-

kadekostnaden är i högsta grad beroende av storskadeutfallet. Större bränder kostar 10 till 20 

miljoner per brand. 

Nya sidor till LBK-pärmen 

Bifogat finner du årets uppdatering som ska sorteras in i LBK-pärmen.  

Flik 5 Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet 

Ny bok  Byt ut den tidigare boken 

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

Flik 12 LBK Godkännanden 

Från nästa årsskifte upphör samtliga LBK-godkännanden då LBK slutar med produktgodkän-

nanden. Det är upp till respektive tillverkare att intyga att de uppfyller kraven i LBK-pärmen. 

Faktura avseende årets utskick och abonnemang kommer att skickas separat.  

Remiss Flik 6 Inomgårdsutrustning 

Under året kommer en remiss på revidering av flik 6 att sändas ut till de som vi har mejladress 

till. Om du inte tidigare har fått någon mejl av oss kan du mejla din e-postadress till lbk@brand-

skyddsforeningen.se så får du remissen när den är klar. 

Revidering av Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd 

Revideringen av Flik 3 pågår. Har du några synpunkter eller förslag på Flik 3 är vi tacksamma 

för dem. Revideringen beräknas bli klar senast under våren 2021.  

LBK:s informationsbroschyr 

En digital informationsbroschyr finns på www.lantbruketsbrandskydd.nu/allmant  

Med vänliga hälsningar 

Lantbrukets Brandskyddskommitté 

 

Björn Björkman 

Telefon: 08-588 475 17 

E-post: lbk@brandskyddsoreningen.se 

www.lantbruketsbrandskydd.nu  
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Väsentliga ändringar 

Flik 5 Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet 

Väsentliga ändringar i den här upplagen har markerats med ett marginalstreck. Därutöver kan 

det finnas text som är struken utan att det har markerats. 

1. Anpassad till nya lagstiftningen från den 1 juli 2017 

2. Uppdatering till gällande föreskrifter 

3. Viss omnumrering av rubriker 

4. Beställarens ansvar  Avsnitt 2.1 

5. Klassning av byggnader och lokaler Avsnitt 4 

6. Klenspänningskablar  Avsnitt 6.6 

7. Nytt avsnitt om LED-belysning  Avsnitt 7.4 

8. Elvärmefläktar och elradiatorer  Avsnitt 8.1 och 8.2 

9. Vitvaror  Avsnitt 8.6 

10. Montering  Avsnitt 9.3 

11. Uttag, kopplingsdosor, manöverapparater och brytare med mera.  Avsnitt 11.1 

12. Långtidsanvändning av CEE-don  Avsnitt 11.4 

13. Överlastskydd och termiskt skydd  Avsnitt 12 

14. Säkerhetsbrytare  Avsnitt 13 

15. Fjärrmanövrering och automatiksystem  Avsnitt 14 

16. Olika typer av frekvensomriktare har strukits  Avsnitt 15 

17. Jordfelsbrytare  Avsnitt 18 

18. Potentialutjämning – Skyddsutjämning  Avsnitt 21.1 

19. Areor på ledare har ökats i åskskyddsavsnittet  Avsnitt 22.3 

20. Nytt avsnitt om solcellsanläggningar  Avsnitt 24 

21. Nytt avsnitt om lagring av el i ”Batterilager”  Avsnitt 25 

22. Nytt avsnitt om laddning av fordon och större maskiner  Avsnitt 26.1 

23. Nytt avsnitt om laddning av handverktyg och småelektronik  Avsnitt 26.3 

24. Flyttat avsnitt Batteridrivna fodervagnar, foder-/gödselrobotar  Avsnitt 26.4 

25. Nytt avsnitt om Elektriska Nämndens besiktningskrav  Avsnitt 30.1 

26. Nytt avsnitt om särskild utredning  Avsnitt 32 

27. Ett avsnitt om isolationsklasser har införts  Bilaga 1 

28. Nytt avsnitt om strömmens inverkan på människor och djur  Bilaga 2 


