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Brandskydds- 
Kommitté 

2016 Protokoll årsmötet - Godkänt 160520 

Protokoll från LBK:s årsmöte 2016 
Datum: 18 maj 2016 
Plats:  Lantbrukarnas riksförbund,  
 Franzéngatan 6, Stockholm 

Deltagare:  
Intressenter: Anders Danielson Lantbrukarnas Riksförbund, Anders Larsson, Svensk Fågel, Alexandra 
Jeremiasson, Svenska Ägg, Birgitta Olsson, Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, Björn 
Björkman Lantbrukets brandskyddskommitté, Frode Narud Gjensidige Försäkring AB och LBK 
Norge, Leif Mårtensson Länsförsäkringar AB, Mikael Hellberg Länsförsäkringar Bergslagen, Pål-
Arne Oulie LBK Norge, Stefan Magnusson Dina Försäkringar AB, Gjensidige Försäkring AB, Tho-
mas Gell Brandskyddsföreningen Sverige och Brandforsk 

Övriga: Per-Anders Persson Dina Försäkringar Skåne.  

 

DAGORDNING  
1. Sammanträdet öppnas 

2. Tillägg till eller godkännande av föredragningslistan 

3. Val av protokolljusterare 

4. Godkännande av föregående protokoll  

5. Anmälan om ändrad representation i kommittén. 

6. LBK:s verksamhetsberättelse för kalenderåret 2015 

7. LBK:s räkenskaper för kalenderåret 2015  

8. Ansvarsfrihet för LBK:s arbetsutskott 

9. Val av ordförande och vice ordförande i kommittén samt en ledamot i AU 
Förslag: Omval av Anders Danielson, LRF till ordförande 
 Omval av Mikael Hellberg, Länsförsäkringar Bergslagen till vice ordförande 
 Omval av Stefan Magnusson, Dina försäkringar till ledamot i AU 

10. Val av ordföranden till Tekniska utskottet 
Förslag: Omval av Leif Mårtensson, Länsförsäkringar AB  

11. Revidering av LBK-pärmen Flik 8 Motorfordon - FTR 127 

12. Revidering av LBK-pärmen Flik 9.4 Skogsbrand 

13. Revidering av LBK-pärmen Flik 10 Brandvarning och släcksystem 

14. Avrapportering och information om diverse pågående och kommande 
verksamhet i LBK 
- Brandskadestatistik  
- Rapport från intressenterna – laget runt 

15. Inspel till AU:s arbete med verksamhetsplan 2017 
- LBK 70 år 2017 – vad ska vi göra? 

16. Kommande kommittémöten 
- Nästa höstsmöte. 22-23 september 2016 lunch till lunch. Plats: Skövde-Skara  
- Nästa årsmöte. Förslag: vecka 19 (8-12/5 2017) i Stockholm. 
- Höstmötet 2017, Datum? Plats? Innehåll? 

17. Övriga frågor m.m. 

18. Årsmötet avslutas 
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§ 1  Sammanträdet öppnas 

LBK:s ordförande Anders Danielson hälsade samtliga närvarande välkomna till årsmötet.  

För att våra rekommendationer ska vara ändamålsenliga är det viktigt att följa forskning och den 
tekniska utvecklingen och att samtliga intressenter kommer med synpunkter på förslagen. 

LBK seminariet 

Innan årsmötet genomfördes ett seminarium angående LBK pärmen och kommande rekommen-
dationer. Vid seminariet deltog ett 40 tal personer. Gästföreläsare var Per Holmgren Naturska-
despecialist på Länsförsäkringar och tidigare meterolog på SVT. 

§ 2  Dagordning 

Den utsända dagordningen godkändes.  

§ 3  Protokolljusterare 

Stefan Magnusson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

§ 4  Föregående protokoll 

Inga synpunkter fanns på protokollet från höstmötet den 29/9 2015.  
Protokollet lades till handlingarna. 

§ 5  Ändrad representation i kommittén med mera 

Följande förändringar i intressenternas representation anmäldes: 

Anders Drottja är utsedd till suppleant i LBK för LRF 
Stefan Magnusson Dina Försäkringar AB är utsedd som ledamot i LBK för Dina försäkringar. 

Thomas Gell ersätter Jens Hjort som suppleant i LBK för Brandskyddsföreningen. 

LRF försäkring har anmält att de inte längre önskar vara intressent i LBK då man numera har 
en annan inriktning på sin verksamhet. 

§ 6  2015 års verksamhetsberättelse 

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.  
Verksamhetsberättelsen daterad 2016-05-12 bifogas protokollet. 

§ 7  LBK:s räkenskaper för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2015 

Resultatet för 2015 blev 610 000 kronor jämfört med budgeterade 538 000 kronor. Del av resul-
tatet ska finansiera en halvtidtjänst på Brandskyddsföreningen. Avvikelsen beror främst på att 
det är svårt att förutsäga det kommersiella utfallet av LBK:s ”produkter. 

Mötet beslutade att godkänna den ekonomiska redovisningen.  

§ 8  Ansvarsfrihet för LBK:s arbetsutskott 

Mötet beslutade att bevilja LBK:s arbetsutskott, ansvarsfrihet för verksamheten 2015. 

§ 9  Val av ordförande och vice ordförande i kommittén samt ledamot till AU 

Mötet omvalde Anders Danielson LRF till ordförande för ett år 

Mötet nyvalde Mikael Hellberg, till vice ordförande för ett år.  

Mötet nyvalde Stefan Magnusson till ledamot i AU för ett år. 
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§ 10  Val av ordföranden för tekniska utskottet 

Mötet omvalde för ett år Leif Mårtensson, Länsförsäkringar AB till ordförande för tekniska ut-
skottet.  

§ 11 Revidering av LBK-pärmen Flik 8 Motorfordon 

Revideringsarbetet har fortsatt under året främst vad gäller anpassning till FTR 127 och 
SBF 127 som är försäkringsbolagens särskilda brandskyddsregler för arbetfordon. 

LRF har framför att de inte kan godta att brandskyddskontroll ska utföras regelbundet av certifi-
erad personal enligt FTR 127. 

Beslut: Kommittén beslutade godkänna revideringen av flik 8 förutom formuleringen avsnitt 
1.2 på sidan 5 andra stycken, angående besiktningsintervall för traktorer som levererats efter 
den 1 januari 2017 vilket uppdrogs åt ordföranden och sekreteraren att förhandla med LRF om. 

§12 Revidering av LBK-pärmen Flik 9.4 Skog 

Rekommendationen 9.4 skog har varit på remiss. De flesta tillstyrker rekommendationen men 
med synpunkter. Synpunkterna har främst rört avsnitt 4.1 som berör vilkas skyddskrav som ska 
gälla vid olika arbeten i skogen vid olika brandrisker. 

Samråd har skett med skogsbranschens representanter vad gäller deras skötselskola där man har 
en webbaserad utbildning och där det ska införas en ny modul om brandskydd i samban d med 
skogsarbete. 

Beslut: Kommittén beslutade att bordlägga godkännandet till nästa möte. 

§ 13 Revidering av LBK-pärmen Flik 10 Brandvarning och släcksystem 

Ett förslag till revidering av rekommendationen har sänts ut på remiss. Remisstiden löpte ut den 
8/5 och inkomna synpunkter har ännu inte hunnit behandlats. Flest synpunkter har det kommit 
på avsnittet 2.1 som behandlar brandvarningsanläggningar. 

Beslut: Kommittén beslutade att Au tillsammans med Sv Fågel och Svenska Ägg får i uppdrag 
att ge förslag på nya formuleringar i rekommendationen, flik 10.  

§ 14 Avrapportering och information 

– Rapport från intressenterna 

Intressenterna redogjorde för hur de såg på brandskyddet inom lantbruk och hästverksamhet 
samt vad man gör inom brandskyddsområdet. Bland annat nämndes: 

Fler lantbrukare frågar efter råd innan de börjar bygga 

Dina-bolagen har börjat förbättra sitt skadeförebyggande arbete för att minska brandskadorna. 

I Norge införs det högre krav på kontroll av elanläggningar. Det ska genomföras kontroll inklu-
sive termografering av elanläggningar på 38.000 lantbruk. I Norge är 2/3-delar av alla bränder 
elrelaterade enligt en enkätundersökning till 1000 lantbrukare. 

Det är viktigt att försöka se framåt och vad som kommer i stället för att se bakåt på det som in-
träffat. 

Swefarm tillsammans med ELOTEC ska gå igenom alla larmanläggningar som installerats på 
hönsgårdar. Förhoppningsvis ska man upptäcka eventuella typfel. 

Det är viktigt att få fram rekommendationerna om brandvarningskraven då byggnadstakten av 
slaktkycklingsanläggningar är hög. Brandvarningsanläggningar som larmar av fel orsak är ett 
problem. Ligger en pannanläggning i vindriktningen så larmar anläggningen när rök kommer in 
på vinden. 
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Det är ett ökat problem med batteriladdning. Det gäller alla typer av laddningar från mobiltele
foner, verktyg av olika slag till bilar. Förr var det mest laddning av bilbatterier vilket skulle gö
ras på särskild plats. 

Solelsanläggningar installeras allt mer då det nu bÖljar bli lönsamt. Installatörerna efterfrågar 
gemensamma anvisningar för installation av denna typ av anläggningar då det idag görs på 
många olika sätt. Solelsinstallationer gör i dag på alla typer av byggnader så det är inte bara en 
lantbruksfråga. 

- Brandskadestatistik 

Mikael Hellberg redogjorde för Länsförsäkringars brandskadekostnad. Av Länsförsäkringars 
skadekostnad i lantbruket under åren 2006-2015 står brand för 45 %. Hälften av denna kostnad 
härrör sig från bränder i bostäder på gårdarna. Brandskadekostnaden är betydligt större inom 
lantbruket än jämföl1 med vanliga privatsidan. 

§ 15 Verksamhetsplan 2017-2022. 

Ordförande uppmanade deltagarna att sända in förslag till AU för verksamheter som bör införas 
i verksamhetsplanen för 2017-2022. 

§ 16 Nästa kommittemöte 2016 och årsmöte 2017. 

Mötet beslutade att nästa möte hålls i Skövdetrakten den 22-23/9 Lunch till lunch. Mötet inleds 
med studiebesök på gårdar med förslagsvis mjölkproduktion även annan verksamhet är av in
tresse. Vid mötet ska verksamheten för kommande år diskuteras. Det bör ges bra med tid vid 
studiebesöken 

Mötet beslutade att årsmötet 2017 hålls vecka 19 (8-12/5 2017). 

§ 17 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

§ 18 Årsmötet avslutas 

Ordförande Anders Danielson tackade de närvarande för engagerat deltagande och förklarades 
mötet avslutat. 

Vid protokollet 

~~~t!t~mCM 
Sekreterare 
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Anders Danielson 
LBK:s ordförande 

Stefan Magnusson 


