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Till 
Innehavare av LBK-pärmen 
 
Stockholm i mars 2020 

2020 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 brand-
skadekostnaden 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 uppdatering som ska sorteras in i LBK-pärmen.  

Innehållsförteckning Byt ut innehållsförteckning. 
Pärmens innehållsförteckning är ändrad 

Flik 5 Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet 

Rättelseblad  Sätt in rättelsebladet 
Tabell 7.2 Ungefärligt ljusbehov och rekommenderad kapsling i olika lokaler, på sidan 21 är rät-
tad vad avser kravet på D-märkta armaturer i Stall/box. 

Flik 6 Inomgårdsutrustning Byt ut alla sidor 

Hela innehållet i fliken har skrivits om. De största ändringarna är: 

• För halmhackar och hökanoner har kravet på rostfritt material eller motsvarande ändrats till 
material som inte orsakar brandfarlig gnistbildning. 

• Kravet på LBK-godkännande är struket då LBK inte längre certifierar produkter. 
• Fläktmotor ska ha termiskt överhettningsskydd. 
• Texten om högtryckstvättning har kortats ner. 

Flik 7 Brandfarliga heta arbeten Byt ut alla sidor 

LBK-pärmens flik 7 Brandfarliga heta arbeten har uppdaterats. Då ändringarna främst är av  
redaktionell och informativ art så har uppdateringen endast remitterats till LBK:s intressenter. 
De största ändringarna är: 

• Redaktionella ändringar tillhörande konceptet Heta Arbeten®. 
• Nytt avsnitt om hästskoning 
• Nytt avsnitt om hornbränning 
• Nytt avsnitt om särskild utredning 
• Nytt avsnitt om litteratur och webblänkar 
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Flik 12 LBK Godkännanden Ersätt alla blad  

Då LBK har slutat med produktgodkännanden kan samtliga blad tas ur och ersättas med bifogad 
information. 

Flik 13 Information Ta bort alla blad 

Då innehållet till stora delar är inaktuellt och utgör underlag för overheadapparater kan det tas 
bort. Allmän information finns in LBK:s broschyr. 

 

 

Faktura avseende årets utskick och abonnemang skickas separat.  

 

Revidering av Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd 

Revideringen av Flik 3 pågår. En remiss är sänd till de pärminnehavare som vi har mejladress 
till. Om du inte fått remissen men vill ha den så behöver vi din mejladress. Revideringen beräk-
nas bli klar senast under våren 2021.  

Om du inte tidigare har fått mejl från oss, mejla till lbk@brandskyddsforeningen.se så får du  
remissen när den är klar. 

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@brandskyddsforeningen.se 
www.lantbruketsbrandskydd.nu  
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