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Beslutad 2020-09-22 

Lantbrukets Brandskyddskommitté 

Verksamhetsplan 2021 

Verksamhetsidé 
Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) är ett samarbetsorgan med företrädare från 

lantbruket, myndigheter, organisationer och försäkringsbolag som genom skadeförebyg-

gande arbete verkar för ett förbättrat brandskydd inom lantbruket och hästnäringen, så 

att den enskilde lantbrukaren och hästägaren ges förutsättningar att tryggt utveckla och 

bedriva sitt företag. LBK:s målsättning är att minska både antalet bränder och bränder-

nas konsekvenser. 

LBK bildades 1947 på initiativ av Brandskyddsföreningen Sverige. Idag ingår LBK i 

och drivs av Brandskyddsföreningens Service AB, som är ett helägt dotterbolag till 

Brandskyddsföreningen Sverige.  

LBK arbetar genom att: 

- Samordna kunskap och utarbeta rekommendationer om skadeförebyggande åtgärder. 

- Uppmärksamma på brandfarliga anordningar och brandfarlig hantering i lantbruket. 

- Informera om lantbruksbränder.  

- Utreda behov av samt ta initiativ till olika forsknings och utvecklingsinsatser i ska-

deförebyggande syfte. 

- Samarbeta och utbyta information med nationella intressenter men även med LBK:s 

systerorganisation Lantbrukets brannvernkomité, Norge samt försäkringsbolag på 

Åland.  

LBK:s mål och aktiviteter 2021 
1. Säkerställa att LBK:s rekommendationer är aktuella och relevanta genom att:  

- publicera rekommendation 3 Byggnadstekniskt brandskydd  

- publicera rekommendation 10 Brandlarm och släckutrustning 

- slutföra revideringen av rekommendation 9.1 Halm- och gräsbränning och re-

kommendation 9.2 Självantändning i hö, halm med mera 

- påbörja revideringen av rekommendation 4 Uppvärmning och torkning 

- se över behov av uppdatering av rekommendation 11 Bränsleförvaring 

2. Öka kunskapen om LBK:s rekommendationer genom att: 

- löpande uppdatera LBK:s hemsida  www.brandskyddsforeningen.se/lbk/  

- kvartalsvis redovisa verksamheten för intressenter via informationsbrev 

- i lantbruksmedia få in minst tre artiklar om brandproblematik inom lant-

bruksområdet där LBK:s rekommendationer ger vägledning  
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- utbilda Länsstyrelsernas förprövare  

- vid ett eller flera tillfällen delta i INSUs utbildning för lantbrukselektriker för att 

kvalitetssäkra utbildningsmaterialet som tagits fram av Brandskyddsföreningen  

3. Slutföra strategiplanen för LBK:s verksamhet 

LBK:s rekommendationer 
LBK:s rekommendationer ligger till grund för brandförsäkrings- och brandskyddsbe-

stämmelser. Rekommendationerna utgör en branschpraxis inom lantbruket och hänvisas 

till bland annat i Jordbruksverkets föreskrifter men även i domstolsärenden. 

LBK-rekommendationer är samlade i LBK pärmen som för närvarande har 550 abon-

nenter.  Rekommendationerna kan även laddas ned från LBK:s hemsida www.lantbru-

ketsbrandskydd.nu 

LBK rekommendationernas revideringsbehov  

Rekom-

mendation 

Ämne Senast 

publicerad 

Planerad 

revidering 

Behov 

1 Allmänt om LBK-pärmen 2018 Löpande 2 

2 Systematiskt brandskyddsarbete SBA 2018 - 1 

3 Byggnadstekniskt brandskydd 2021 - 1 

4 Uppvärmning och torkning 2013 2021 2 

5 Elinstallationer 2019 - 1 

6 Inomgårdsutrustning 2019 - 1 

7 Brandfarliga heta arbeten 2020 - 1 

8 Motorfordon 2016 - 1 

9.1 Halm- och gräsbränning 2001 2020/21 3 

9.2 Självantändning i hö, halm med mera 2001 2020/21 3 

9.3 Lagring av foder och strö i djurstall 

Inkluderad i rekommendation 3 

2021 - - 

9.4 Skog – Förebygga skogsbrand  2017 - 1 

10 Brandlarm och släckutrustning 2021 - 1 

11 Bränsleförvaring 2015 2021 1 

12 LBK-godkännande – Avvecklad 2020 - - - 

 Informationsbroschyr 2017 - 1 

Behov: 1 = Inget, 2 = Finns, 3 = Behövs, 4 = Nödvändigt, 5 = Akut 

 

Anders Danielson, LBK:s ordförande  Björn Björkman, LBK:s sekreterare 
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