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Med ”brandfarliga heta arbeten” (benämns ”heta 
arbeten” nedan) avses svetsning, skärning, löd-
ning, bearbetning med snabbgående verktyg, ar-
beten med vinkelslip, varmluftspistol, takläggning 
och annat arbete som medför uppvärmning eller 
gnistbildning.

Du och dina anställda får utföra heta arbeten på 
den egna gården och gårdar som du arrenderar, 
utan behörighetsutbildning. För att din försäkring 
ska gälla i rätt omfattning måste våra försäkrings-
föreskrifter och anvisningar följas.

Alla servicemontörer och andra entreprenörer 
(även andra lantbrukare) som utför heta arbeten 
på tillfällig arbetsplats på din gård (se förklaring 
nedan) och gårdar som du arrenderar måste ha 
giltigt certifikat för heta arbeten. Om du och dina 
anställda utför heta arbeten på andras gårdar 
måste även ni ha certifikat för heta arbeten.
På den egna gården och gårdar som du arrende-
rar får du vara tillståndsansvarig för heta arbeten, 
utan att ha certifikat för heta arbeten. Du eller dina 
anställda får vara brandvakt för heta arbeten utan 
att ha certifikat när heta arbeten utförs av entre-
prenörer med certifikat. 

Certifikat 
får den som 
genomgått 
behörighets-
utbildning för 
heta arbeten. 

Du som försäkringstagare måste förvissa dig om 
att alla som arbetar med heta arbeten på din gård 

eller gårdar som du arrenderar är informerade om, 
kan och följer våra föreskrifter.
Säkerhetsföreskrifterna skiljer på permanent ar-
betsplats inomhus, permanent arbetsplats utom-
hus och tillfällig arbetsplats.

Permanent arbetsplats inomhus
Heta arbeten får utföras vid permanent arbets-
plats inomhus (tex gårdsverkstad) endast om:
• golv är av obrännbart material
•  väggar och tak är brandisolerade och motstår 

brandspridning under 60 minuter (EI 60) och 
har tändskyddande beklädnad (vanligen gips-
skivor). I friliggande gårdsverkstad mer än  
15 meter från annan byggnad räcker det med 
tändskyddande beklädnad på tak och väggar. 
Båda alternativen ska i övrigt uppfylla LBKs 
rekommendationer för gårdsverkstad och 
garage

•  arbetsplatsen är städad och lättantändligt 
material som tex hö, halm, papper inte finns 
vid arbetsplatsen

•  1 st brandsläckare av lägst klass 34 A 233 
BC (6 kg pulver) finns vid arbetsplatsen.

Permanent arbetsplats utomhus
Heta arbeten får utföras på permanent arbetsplats 
utomhus i anslutning till gårdsverkstad eller ma-
skinhall endast om:
•  en arbetsyta på minst 15 x 15 meter finns 

i direkt anslutning till gårdsverkstaden eller              
maskinhallen. Väggar på gårdsverkstad, ma-
skinhall och andra byggnader som gränsar till 
arbetsytan ska utvändigt ha ett tätt fasadskikt 
helst av obrännbart material ex plåt eller ce-
mentputs

•  upplag av brännbart material så som tex hö, 
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halm eller trä inte finns närmare ytterkant ar-
betsytan än 10 meter 

•  arbetsytan är i sin helhet täkt av ett minst 5 
cm tjockt gruslager och är fri från lättantänd-
ligt material och växtlighet 

•  heta arbeten får endast utföras i inre delen av 
arbetsytan så det alltid är minst 5 meter till 
arbetsytans ytterkant 

•  heta arbeten utförs med stor försiktighet så 
att inte gnistor från svets och slipmaskiner 
sprutar mot byggnader eller mot marken ut-
anför arbetsytan 

•  hänsyn tas till väder så att heta arbeten inte 
utförs vid vind som kan sprida gnistor och/ 
eller vid torka

•  två brandsläckare av lägst klass 34 A 233 BC 
finns i direkt anslutning till arbetsplatsen.

Tillfällig arbetsplats 
Med tillfällig arbetsplats avses platser som inte 
uppfyller kraven för permanent arbetsplats.
Heta arbeten får utföras vid tillfällig arbetsplats in-
omhus eller utomhus inom 15 meter från byggnad 
eller brännbart material endast om:
•  arbetsplatsen är städad och vid behov vatt-

nad
•  brännbart material på och i närheten av 

arbetsplatsen har flyttats, skyddats eller 
avskärmats genom övertäckning med tex 
blöt pressning. Eller om detta inte kan ske, 
materialet fuktats väl med vatten, brännbara 
byggnadsdelar är kontrollerade, skyddade 
och kan göras åtkomliga för släckinsats

•  springor, hål, genomföringar och andra öpp-
ningar på och invid arbetsplatsen är tätade 
och kontrollerade med hänsyn till fara för 
brand

•  en brandsläckare av lägst klass 34 A 233 BC 
och en vattenslang med vattentryck fram till 
strålmunstycke eller två brandsläckare av 
lägst klass 34 A 233 BC finns vid arbetsplat-
sen

•  brandvakt, förutom den som utför arbetet 
finns. Den person som är brandvakt ska kon-
tinuerligt bevaka arbetsplatsen där heta ar-
beten utförts och kunna hantera släckutrust-
ningen. Även under raster och efter arbetets 
slut ska arbetsplatsen bevakas av brandvakt 

tills risk för brand inte bedöms föreligga. 
Brandvakt ska dock alltid ha arbetsplatsen 
under uppsikt minst en timme efter det att 
heta arbetet avslutats

•  alla entreprenörer (även andra lantbrukare) 
som utför arbetet på fastigheten ska ha giltigt 
Certifikat för heta arbeten.

 
Gasflaskor
Vid bränder är det vanligt att gasflaskor explo-
derar. En exploderande gasflaska är livsfarlig för 
släckpersonal och andra. Därför ska gasflaskor 
förvaras nära ytterdörr så de är lätta att hitta och 
ta ut om det börjar brinna. 

Enligt lag ska det 
finnas en skylt på 
utsidan av ytter-
dörr som talar om 
att det finns gas-
flaskor i lokalen.

Gårdsverkstad / Garage
Krav för gårdsverkstad / garage se LBK flik 8 sid 
4-5.

LBK - Lantbrukets Brandskyddskommitté
LBK ger ut rekommendationer som ligger till grund 
för bland annat försäkringsbolagens säkerhets-
föreskrifter och myndigheternas krav för brand-
säkerhet inom lantbruket.

Söka i LBKs rekommendationer med hjälp av 
dator:
www.lantbruketsbrandskydd.nu/lbk-parmen

Du hittar också mer skadeförebyggande råd 
och tips på  
www.dina.se/forebygg-garden 

Har du frågor?
Kontakta oss så hjälper vi dig.

www.dina.se


