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Till 
Innehavare av LBK-pärmen 
 
Stockholm i mars 2018 

2018 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 kronor per brand. 

Nya sidor till LBK-pärmen 
Bifogat finner du årets revidering och komplettering som ska sorteras in och ersätta befintliga 
sidor i LBK-pärmen. De nu reviderade flikarna har fått ny layout och ersätts därför helt. 

Flik 1 Allmänt om Lantbrukets brandskyddskommitté Byt ut alla sidor         
På baksidan av detta brev finns en redovisning över vilka större ändringar som har gjorts. 

Flik 2 Allmänt om brandskydd i lantbruket Byt ut alla sidor         
På baksidan av detta brev finns en redovisning över vilka större ändringar som har gjorts. 

Faktura avseende årets utskick och abonnemang skickas separat.  

LBK:s informationsbroschyr 
En digital informationsbroschyr finns på www.brandskyddsforeningen.se/lbk. 

LBK:s hemsida är flyttad 
LBK:s hemsida www.lantbruketsbrandskydd.nu är flyttad till www.brandskyddsforeningen.se/lbk. 

Revidering av Flik 5 Handbok för elinstallationer har påbörjats. Ett nytt avsnitt om installation 
av solcellsanläggning kommer att införas.  

Har du erfarenhet av eller synpunkter på installation av solcellsanläggningar tar vi tacksamt 
emot dem på lbk@brandskyddsforeningen.se meddela även om du vill ha revideringsförslagen 
på remiss.  

Med vänliga hälsningar 
Lantbrukets Brandskyddskommitté 
 
Björn Björkman 
Telefon: 08-588 475 17 
E-post: lbk@brandskyddsforeningen.se 
www.brandskyddsforeningen.se/lbk  
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Större revideringar 

Flik 1 Allmänt om LBK-pärmen 

Generellt har texten bearbetats och rekommendationen har fått ny layout. 

Ny förstasida med uppdaterade adressuppgifter. 

Avsnitt 1–2  Text som finns i LBK:s andra rekommendationer har tagits bort.  

Avsnitt 3  Tydliggjorts att LBK:s rekommendationer inte gäller retroaktivt 

Avsnitt 4 Följande flikars sidor om revideringar har uppdaterats 
Flik 1 uppdaterad 
Flik 2 uppdaterad 
Flik 4 uppdaterad 
Flik 7 uppdaterad 
Flik 8 uppdaterad 
Flik 9.4 uppdaterad 
Flik 10 uppdaterad 
Flik 11 uppdaterad 

Flik 2 Allmänt om brandskydd i lantbruket 

Generellt har texten bearbetats och rekommendationen har fått ny layout. 

Avsnitt  Ändring 

1.1  Uppgifterna om brandstatistiken har uppdaterats. 
1.2  Information om särskild redovisning har kompletterats. 

2  Hänvisning till äldre föreskrifter om sotning har strukits. 
2  Frister för sotning och brandskyddskontroll har korrigerats till aktuella föreskrifter. 

3.1 Hänvisning till äldre lagstiftning och föreskrifter har strukits. 
3.2 Hänvisning till äldre lagstiftning och föreskrifter har strukits. 

4  Dokument och länkar har uppdaterats. 

Bilaga 1  Checklista för systematiskt brandskyddsarbete på gård 
 Länkarna till LBK-pärmens flikar har uppdaterats 
 Omnumrering har delvis skett 
 Nya frågor: 
 64 Årlig brandskyddskontroll av fordon 
 69 Vid skogsarbete, vidtas åtgärder för att förhindra skogsbrand? 

Bilaga 2  Insatsplan för räddningstjänsten 
 Information om koordinatsystem har införts 
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