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Remissvar  på nya  föreskrifter  om hästhållning

(Dnr:  5.2.16-4117/16)

Brandskyddsföreningen  Sverige  med  Lantbrukets  Brandskydds  kommitt6  (LBK),  har

fått  kännedom  om  remissen  om  nya  föreskrifter  om  hästhållning  som  ska ersätta  den  be-

fintliga  L10I  DFS  2007:6.  Remissvaret  är förankrat  i Lantbrukets  Brandskyddkommitt6.

Vi  har  endast  granskat  de avsnitt  som  rör  brand-  och  elsäkerhet.

Vi  anser  att 3 kap 1l  8, bör  kompletteras  med  en hänvisning  enligt  följande  Lantbru-

kets  brandskyddskommitt6s  rekommendationer  bör  följas  vid  nybyggnad  och

större  om-  och  tillbyggnad  av häststall.  Motiven  till  detta  redovisas  nedan.

Futåtionsbaserade  regler  fungerar  bra  under  förutsättning  att det  finns  en tydlig  nivå  på

de funktionskrav  som  ska  uppfyllas.  Om  sådan  nivå  saknas  uppstår  många  olika  tolk-

ningar  om  vad  som  ska  uppnås  vilket  för  en hästägare  kan  innebära  stora  svårigheter  att

veta  vad  som  är rätt.  Om  nivåer  saknas  behövs  det  hänvisning  till  någon  vägledning  som

anger  lämpliga  nivåer.

Förutom  svårigheterna  för  stallägare  att veta  vilken  nivå  som  ska  uppfyllas  uppstår  svå-

righeter  för  de olika  myndigheter  som  ska  bedöma  vad  som  är skälig  nivå.  Detta  kan

leda  till  att  många  beslut  kan  koinma  att överklagas  eller  att  kravnivån  blir  för  låg.

Olika  tolkningar  i olika  länsstyrelser  försvårar  en gemensam  nationell  säkerhetsnivå  och

därmed  stora  svårigheter  för  konsulter  och  byggföretag  vilket  i förlängningen  kan

drabba  både  hästarna  och  hästägarens  säkerhet  samt  hästägarens  ekonomi.

Då  deti3  kap. 1l  FS) inte  firu'is  några  nivåer  på funktionskraven  går  det  inte  att avgör  vad

som  anses godtagbart.

Vi  tolkar  att formuleringen  "När  hästar  hålls  i stall  ska  brand  förebyggas"  är ett  krav  på

att  hindra  en brands  uppkomst.  Detta  innebär  bland  annat  att följande  områden  måste

hanteras:

- Självantändning  ihösilage  och  halm

- Elinstallationer  utförs  korrekt  enligt  kraven  för  häststall  och  på ett gnagarsäkert  sätt

- Olika  maskiners  risk  att starta  bränder

- Avstånd  från  andra  byggnader  och  upplag
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Vi  tolkar  att fori'nuleringen  "finnas  godtagbara  förutsättningar  att  rädda  dem  i händelse

av brand"  är ett krav  på bland  annat  byggnadstekniska  åtgärder.  Detta  iru'iebär  bland  an-

nat  att följande  områden  måste  hanteras:

- Vilken  brandteknisk  klass  det  ska  vara  på  brandcellsväggar

- Vilka  utryini'nen  som  bör  utgöra  egna  brandceller

- Olika  byggi'naterials  brandtekniska  egenskaper

- Hur  väl  anpassat  brandvarningsan1äggningar  är till  miljön  i häststall

- Hur  lång  tid  som  är godtagbar  för  att hästarna  ska  kunna  räddas  vid  brand.

- Aktuell  räddningstjänsts  insatstid  vid  brand

De  flesta  häststall  är byggnadslovspliktiga  och  då krävs  en brandskyddsdokumentationi

samband  med  uppförandet.  Funktionskraven  i Boverkets  byggregler  ställer  i princip  en-

bart  krav  på skyddet  av människoliv.  Skyddsnivån  för  brandskyddet  av hästarna  baseras

på Jordbruksverkets  föreskrifter.  Ansvaret  för  skydd  av egendom  dit  hästar  rälaias  ligger

på ägaren.

Räddningstjänstens  första  prioritet  är räddning  av människoliv.  Under  förutsättning  att

risken  för  brandmännen  är låg  kan  egendom  dit  hästar  räknas  räddas.

I de nu  gällande  föreskrifterna  ställs  endast  brandskyddskrav  vid  nybyggnad  och  större

om-  och  tillbyggnad  av häststall.  Med  den  föreslagna  nya  skrivningen  kommer  högre

krav  att ställas  på befintliga  äldre  stall  då alla  stall  ska ha likartad  skyddsnivå.

Utöver  det  brandskyddstekniska  kravet  firu'is  det även  behov  av att stallet  är potentialut-

jämnat  och  skyddsutjämnat  vilket  i annat  fall  kan  orsaka  obehag  för  hästarna  och  kan

leda  till  att  de bland  annat  inte  vill  dricka.
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