Detta är en kort sammanfattning, kontakta oss för fullständiga villkor.

Ansvar
Räddningstjänsten utför oftast ingen brandsyn, företaget ansvarar för sitt eget brandskydd.
Säkerhetsföreskrifter finns i försäkringsvillkoren, om de inte uppfylls kan försäkringsersättning
reduceras eller utebli.

Kort checklista för att undvika vanliga
brandorsaker

Översikt över försäkringsvillkorens
säkerhetsföreskrifter brand

Anlagd brand

Allmänt

✓
✓
✓
✓

Lås och håll ordning runt byggnaden
Brännbart material minst sex meter
från byggnad
Använd containrar
Engagera personalen

Belysningsarmaturer
✓
✓
✓
✓

Byt ut blinkande lysrör
Byt till säkerhetsglimtändare
Släck när lokalen är tom
Håll koll på heta halogenlampor

Brandspridning
✓

✓
✓

Om branddörr måste vara öppen
dagtid bör mekanik kopplad till
rökdetektor installeras
Täta rör- och kabelgenomföringar
Stäng dörrar i kontor

Brandfarliga/explosiva varor
✓
✓
✓
✓

Förvaring i brandtekniskt avskilt rum
eller godkänt skåp
Läckageskydd även vid trösklar
Minst sex meter från brännbart
material
Varningsskyltar

Elinstallationer
✓
✓
✓
✓

Utse ansvarig för elanläggningen
Fast installerade och hela kablar
Godkänd installatör
Elcentral får inte blockeras

Personalutrymmen
✓
✓
✓

Timer på spis och kaffebryggare
Levande ljus, den som går sist släcker
Brandsläckare och brandfilt

Säkerhetsföreskrifter
✓

Kontrollera så att företaget uppfyller
försäkringsvillkorens
säkerhetsföreskrifter.

Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
ska följas.
Föreskrifter från tillverkare, leverantör,
besiktningsman eller motsvarande ska följas.

Elrevisionsbesiktning
Besiktning ska ske på försäkringstagarens
bekostnad i av försäkringsbolaget föreskriven
omfattning.

Brandsläckning och larm
Brandsläckningsredskap och larmanordningar
ska finnas i den utsträckning som
försäkringsbolaget och/eller myndighet kräver.

Heta arbeten
Svenska Brandskyddsföreningens
bestämmelser och säkerhetsregler för heta
arbeten på tillfällig arbetsplats ska följas.

Brännbart material
Ska förvaras minst sex meter från byggnad
under icke öppettid.

Tobaksrökning
Endast på särskilt anvisad plats och i enlighet
med gällande lag.

Branddörr
Ska vara stängd under icke arbetstid.

Uppvärmningsanordningar
Särskilda regler om heta ytor, varmluftspanna,
byggtork mm.

Motordrivet fordon
Särskilda regler om motordrivet fordon i
produktionslokal.

Laddningsplats för batteri
Ska vara utformad enligt Arbetsmiljöverkets
föreskrifter.
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