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Brandskyddsföreskrifter för Brandholmens Båtklubb 

Bakgrund 

Enligt 2 kap 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 

2004 är alla anläggningsägare skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 

brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. (Denna lag ersätter tidigare 

den så kallade räddningstjänstlagen).  

 

Enligt försäkringsvillkoren Svenska Båtunionen (SBU) grundförsäkring och 

tilläggsförsäkring tecknad hos Lloyd´s of London och som gäller från den 1 januari 2004, ska 

den som utför heta arbeten inom BBK:s område ha behörighetsutbildning och erfarenhet av 

brandskydd (försäkringsvillkor 1.9.1.4). 

 

Behörighetsutbildning skall enligt försäkringsvillkoren vara genomförd enligt den plan som 

beslutats av försäkringsbolaget och Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF) 

utbildningskommitté för heta arbeten.  

 

Genom att medlemmen eller någon, som denna anlitar, tagit del av BBK:s regler och 

skriftligen redovisat detta till styrelsen eller brandskyddsansvarig, anser BBK att 

försäkringsvillkorets behörighetsutbildning är uppfyllt och att medlemmen eller någon, som 

denna anlitar, har nödvändiga kunskaper för att utföra heta arbeten inom BBK:s område. 

Vissa heta arbeten får enligt klubbens brandskyddsföreskrifter (BR-01) utföras utan 

tillståndsbevis för heta arbeten. 

 

Inom BBK:s område finns också regler för förvaring av brandfarliga varor. Dessa regler 

motsvarar de krav som finns i Sprängämnesinspektionens allmänna råd (SÄI-INFO 1996:3) 

om brandfarliga varor i hemmen samt de ytterligare begränsningar som gjorts efter hörande av 

tillsynsmyndigheten i Nyköping, som i BBK:s fall är Sörmlandskustens Räddningstjänst i 

Nyköping. 

Syfte 

De regler som BBK tagit fram syftar till att minimera riskerna för att brand ska uppstå, samt 

om brand uppstår, underlätta bekämpning av branden. Reglerna skall också göra det möjligt 

för medlemmarna att själva underhålla sina båtar med tillhörande båtutrustning. Vid 

tveksamheter rörande tolkning av dessa regler ska alltid brandskyddsansvarig i klubben 

kontaktas. 

 

Vidare skall BBK:s regler beskriva hur BBK tar sitt brandskyddsansvar och därmed uppfyller 

kraven i lagen om skydd mot olyckor. Dessa regler kan vid förfrågan delges t ex 

räddningstjänsten och Nyköpings kommun.  
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Definitioner 

Med heta arbeten avses svetsning, skärande/slipande bearbetning (gas eller rondell ), 

värmepistol, lödning, uppvärmning (med t ex strålningsvärmare) och annat arbete som medför 

uppvärmning eller gnistbildning. 

 

Med nödvändiga kunskaper avses erfarenhet av brandskyddsarbete, t ex genom arbete som 

brandman eller egen licens för heta arbeten (utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen 

SBF), eller genomförd utbildning enligt plan som beslutats av försäkringsbolagens och SBF:s 

utbildningskommitté för heta arbeten eller genom att studera dessa föreskrifter och i särskilt 

dokument (BR-02) intyga din kännedom om dessa föreskrifter och de regler för heta arbeten 

som gäller inom BBK:s område. 

 

Med uteplats menas markerad eller anvisad plats för förvaring av båt på land inom BBK:s 

område. 

 

Med inomhus avses båthall, arrangemang för täckning av båt på uteplats (tält och 

tältställning), mastskjul, traktorskjul, varmahall eller andra fasta eller tillfälliga byggnader 

som är uppförda inom BBK:s område. 

 

Med utomhus avses avskild plats med minst 5 meter fri grusyta runt den tilltänkta 

arbetsplatsen som saknar växtlighet eller annat material som kan sprida brand. Det är inte en 

fast uteplats, då dessa ligger intill varandra. Utomhus kan vara mellan plåtskjulen om ett 

minsta avstånd på 5 meter till närmsta plåtskjul kan innehållas. 

 

Med brandvakt avses en person som har kännedom om reglerna för heta arbeten inom 

BBK:s område och som kan hantera arbetsplatsens släckutrustning samt vid behov snabbt 

larma räddningstjänsten och visa dem till brandplatsen om eld skulle komma lös. Brandvakten 

måste befinna sig vid arbetsplatsens omedelbara närhet när arbetet utförs. Brandvakten måste 

också ha tillgång till mobiltelefon (eller annan kommunikationsutrustning) samt nyckel till 

grindarna för att snabbt kunna visa vägen till brandplatsen. Brandvakten är också skyldig att 

genomföra efterkontroll av arbetsplatsen innan denna lämnas utan tillsyn. 

 

Med brandskyddsansvarig avses den person som av årsmötet eller av BBK:s styrelse är 

utsedd att svara för BBK:s brandskydd och som har nödvändiga kunskaper samt erfarenhet av 

brandskyddsarbete. Brandskyddsansvarig har behörighet att utfärda tillståndsbevis för heta 

arbeten inom BBK:s område. 

 

Med släckutrustning avses slang med vatten eller minst två handbrandsläckare 6 kg  

typ ABE III.  

 

Med värmare avses infravärme, värmefläkt, kupévärmare eller annan typ av värmare med en 

effekt som överstiger 100W. 

 

Med brandfarlig vara avses sådana som i sin originalförpackning är märkta extremt 

brandfarligt, mycket brandfarligt eller brandfarligt. 

 

a) Extremt brandfarliga och mycket brandfarliga varor kan vara t ex gasol, acetylen, 

T röd, bensin, aceton och förtunning. Sprayburkar hör också till denna grupp.  
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b) Brandfarliga varor kan vara t ex fotogen, vissa färger, lacknafta och utspädd 

spolarvätska.  

c) En grupp varor som inte antänds så lätt och därför inte är märkta med varningstext 

brandfarligt är t ex tändvätska, diesel och eldningsolja. Om dessa varor tar eld, så 

brinner de dock lika bra som de som är märkta med brandfarligt. 

 

Med brandfarligt avfall avses t ex oljeindränkta trasor, trassel, tomma färg- och sprayburkar 

eller andra tomma och förbrukade förvaringskärl som har innehållit brandfarliga varor. 

 

Med god tid avses minst två veckor innan planerad arbetsstart.  

 

Med tillståndsbevis för heta arbeten inom BBK:s område avses blankett (BR-03). 

Blanketten finns tillgänglig hos brandskyddsansvarig eller via BBK:s hemsida. Det är detta 

tillstånd som skall vara utfärdat och ifyllt av BBK:s brandskyddsansvarig om medlem, eller 

någon annan, skall genomföra svetsning, skärande bearbetning inomhus eller låta en värmare 

stå på obevakat under en begränsad tid. Blanketten fungerar också som checklista för den som 

skall utföra heta arbeten som inte kräver tillståndsbevis. 

Regler för BBK:s område 

Den som har sin båt inom BBK:s område är skyldig att ha en gällande brand- och 

ansvarsförsäkring. 

 

Inom BBK:s område finns regler för förvaring av brandfarliga varor. Dessa regler måste följas 

av alla som har tillgång till BBK:s område. 

 

När båten förvaras på land inomhus ska alla brandfarliga varor plockas ur båten och ställas 

direkt innanför dörren i båthall.(se hantering av brandfarliga varor). Om båten förvaras på 

uteplats ska brandfarliga varor plockas ur båten och förvaras på annan plats utanför BBK:s 

område. Observera att gasol inte får förvaras i båtarna. Enligt brandskyddsmyndigheterna kan 

gasolflaskor även förvaras på balkong eller annan väl ventilerad plats – dock aldrig i källar- 

eller vindsförråd. 

 

Båtens fasta drivmedeltankar bör toppfyllas, så att explosionsrisken vid brand är så liten som 

möjligt vid brand. Detta gäller i speciellt för båtar med fasta bensintankar. 

 

Den som skall utföra heta arbeten måste ha utbildning för detta enligt försäkringsvillkoren. 

Genom att ta del av BBK:s brandskyddsföreskrifter (BR-01) och regler för heta arbeten  

(BR-02) och skriftligen intyga att man förstått vilka regler som gäller, anser BBK att 

medlemmen, eller någon som denna anlitar, har nödvändiga kunskaper om brandskydd 

inom BBK:s område för att få utföra heta arbeten inom BBK:s område under förutsättning att 

föreskrifterna följs. Vid tveksamheter rörande tolkning av reglerna ska alltid 

brandskyddsansvarig i klubben kontaktas innan heta arbeten påbörjas. 

 

Medlemmen eller någon, som denna anlitar, måste ha tagit del av BBK:s 

brandskyddsföreskrifter (BR-01) och skriftligen redovisat detta till styrelsen innan några heta 

arbeten får utföras. Detta gäller t ex vid hantering av varmluftspistol. 
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Hantering av och miljö- och brandfarligt avfall 

Miljö- och brandfarligt avfall ska snarast avlägsnas från BBK:s område. Medan avfallet lagras 

inom BBK:s område ska det förvaras i plåtkärl med tätslutande lock. Miljö- och brandfarligt 

avfall får inte lämnas i eller under båten utan uppsikt. Detta gäller för uppställningsplatserna 

såväl ute som inne.  

 

Alla miljö- och brandfarliga varor ska hanteras och förvaras enligt anvisningar på 

säkerhetsbladet och enligt klubbens ordningsregler och anvisningar. 

Hantering av miljö- och brandfarliga varor 

Miljö- och brandfarliga varor som förvaras inom BBK:s område ska i störst möjliga mån 

förvaras i originalförpackningen. Om detta inte är möjligt, skall ett kärl som är avsett för 

varan användas. Dessa skall då märkas tydligt med varans innehåll. Inga kärl som inte är 

avsedda för varan är tillåtna. Kärlen skall vara ordentligt förslutna.  

 

Alla brandfarliga varor som förvaras inomhus utan uppsikt skall vara urtagna ur båten och 

placerade direkt innanför port i båthall. För båtar som förvaras på uteplats gäller att 

brandfarliga varor ska plockas ur båten och förvaras på annan plats, utanför BBK:s område. 

 

Följande varor får inte förvaras inom BBK:s område: 

 

Varans namn Speciella villkor för varan 

Acetylen Får ALDRIG förvaras inom BBK:s område. 

(Säkerhetsavståndet till acetylenflaskor vid brand är 300 

meter). Tänk på att avlägsna acetylengasflaskorna från 

BBK:s område innan området lämnas utan uppsikt om du 

gjort ett hett arbete, exempelvis i Varmhallen. 

 

Gasol  Får förvaras på golvet i båthall i direkt anslutning till 

port/gångdörr. Gasolen FÅR INTE FÖRVARAS I 

BÅTEN. Undantag gäller bara i direkt samband med 

torrsättning/sjösättning. Innehav och mängd ska noteras i 

liggare i klubbhuset. 

  

Anmälningspliktiga arbeten 

Svetsning och skärande bearbetning eller andra arbeten som innebär gnistbildning är särskilt 

känsliga ur brandskyddssynpunkt, i synnerhet då dessa utförs inomhus. Dessa arbeten skall 

därför alltid anmälas i god tid till brandskyddsansvarig innan de ska utföras. 

Brandskyddsansvarig kommer då att utfärda tillståndsbevis för heta arbeten inom BBK:s 

område (BR-03) och vid behov inspektera arbetsplatsen och ange eventuella villkor som 

gäller för det arbete som redovisats. Som medlem måste du alltså alltid ha tillstånd (dvs. ifylld 

blankett BR-03) för att få utföra svetsning eller skärande bearbetning eller andra arbeten som 

innebär gnistbildning inomhus. Detta gäller inte arbeten i varmhallen. 
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Arbeten som kräver att värmare tillfälligt lämnas utan tillsyn ska alltid anmälas i god tid innan 

arbetet ska utföras. Brandskyddsansvarig ska då utfärda ett tidsbegränsat tillstånd (dvs. ifylld 

blankett BR-03), och kan vid behov, inspektera arbetsplatsen och eventuellt ange speciella 

villkor som gäller för det arbete som redovisats. 

Undantag 

Styrelsen kan, efter styrelsemöte och i samråd med brandskyddsansvarig, medge undantag 

från dessa föreskrifter om det finns särskilda skäl. Medlem är skyldig att skriftligen begäran 

undantag från dessa föreskrifter i förekommande fall. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Dessa brandskyddsföreskrifter träder i kraft den 31 januari 2008. Fram till dess gäller tidigare 

brandskyddsregler beslutade den 26 maj 2004. 

 

Vid tveksamheter rörande tolkning av dessa föreskrifter ska alltid brandskyddsansvarig i 

klubben kontaktas innan något arbete påbörjas. 

 

Vid tveksamhet rörande förvaring av brandfarlig vara kontakta BBK:s brandskyddsansvarig. 

 

 

 

Dessa brandskyddsföreskrifter är beslutade vid styrelsens möte den 8 juni 2018, se 

protokoll 2018-07, punkt 11. 

 

 

 

Revisionsförteckning 

Datum  Sida Revideringen omfattar Uppdaterad 
2018-06-08 4 Förtydligande att miljö- och brandfarig vara ska hanteras enligt 

säkerhetsblad och förvaras enligt ordningsreglerna. Miljö- och 

brandfarligt avfall ska snarast avlägsnas från BBK:s område. 

2018-06-16 

2009-11-22 4 Klubben har efter beslut av Räddningstjänsten i Nyköpings 

kommun fått tillstånd att lagra gasol i båthallarna på särskild 

plats utan tvång på märkning (Varningsskylt - Brandfarlig vara) 

2009-12-07 

2009-11-22 1 Ny sidfot – boxadress borttagen 2009-12-07 

2009-11-22 3 Tidigare text: Observera att gasol inte får förvaras varken i 

båtarna eller inomhus. Gasol ska förvaras utanför BBK:s 

område. Enligt brandskyddsmyndigheterna kan gasolflaskor 

förvaras på balkong. 

2009-12-07 

2009-11-22 4 Tidigare text: Gasol – Får ALDRIG förvaras i båt eller båthall 

förutom i direkt samband med upptagning och sjösättning. 

Enligt brandmyndigheternas rekommendationer kan 

gasolflaskor förvaras på balkong eller i väl ventilerat 

förrådsutrymme. Gasolflaskor får aldrig förvaras i källar- eller 

vindsförråd (s.k. lägenhetsförråd) 

2009-12-07 

 


