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Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Göran Olsgatan 1, 211 22  MALMÖ.  

Telefon 0703-576365 – www.ksfab.se – brittmarie@ksfab.se 
Om du inte längre önskar motta våra nyhetsbrev, kan du enkelt avregistrera dig genom att skicka ett mail till Ingrid på 

ingrid.andersson@ksfab.se  och meddela det. 
 

 

Skolbränder 

På Brandskyddsföreningens hemsida presenterades i slutet av augusti en kartläggning över 
skolbränder i Sverige, vilken visar att skolbränderna har ökat med 47 procent på två år. Det är 
den högsta siffran sedan 2008. 
 
Enligt kartläggningen, som bygger på räddningstjänstinsatser, inträffade det totalt 667 bränder i 
skolor under 2017 varav 429 var anlagda. Anlagda bränder är alltid svårt att skydda sig mot men det 
finns en del som man kan göra för att förebygga . T ex genom att hålla skolans fasader och 
närområde rent från brännbart material. Containrar, soptunnor och papperskorgar ska vara stängda 
och låsta minst 6 m från husfasaden. 
Se gärna vidare i vårt nyhetsbrev 4, 2017 där vi skrev vi på temat ”ordning och reda”. 
http://www.ksfab.se/images/stories/pdf/informations-och-nyhetsbrev/info-nyhetsbrev-4-2017-.pdf   
 

1.9.3 Säkerhetsföreskrifter - Vattenskadeförsäkring  

Den 1 jan 2017 gjorde vi några förändringar i våra villkor beträffande bl. a säkerhets- 
föreskrifter. I avsnittet 1.9.3 som avser vattenskadeförsäkring är det mesta som tidigare men 
det finns det två ”nya” punkter. Vi omnämner dem nedan som en liten påminnelse.   

 

 Kaffe och vattenautomater samt vitvaror el motsvarande som är anslutna till fast 
ledningssystem för vatten skall vid anslutningspunkten (före slangkopplingar och flexibla 
slangar) förses med flödesvakt eller automatisk ventil som vid onormal genomströmning av 
vatten bryter flödet. 

 

Kommentar: Detta gäller givetvis inte för våtutrymmen med golvbrunn och trösklar, som är 
avsedda för installationer av t.ex. tvättmaskin. 
 

 Böcker, arkivmaterial, elektronisk utrustning t.ex. datorer, musikinstrument eller motsvarande 
befintliga i källarlokal ska förvaras minst 10 cm över golvet. Med källare i detta sammanhang 
menas ett utrymme som helt eller till största delen är beläget under omgivande mark. 
 

Kommentar: Genom att höja upp förvaringen 10 cm över golvet kan man oftast ”rädda” en 
hel del saker om oförutsedd utströmning av vatten inträffar men som alltid, att det blir en tidig 
upptäckt. Elektronik av alla slag är ju mycket känsligt för fukt och i vissa fall räcker inte 10 
cm för att förhindra skada. Vår rekommendation är därför att man hittar en annan 
förvaringsplats för sådan egendom. 
 

 
  

 Mats Ekbäck och Per-Olof Derborn på KOMMEK mässan 22-23 augusti. 

http://www.ksfab.se/images/stories/pdf/informations-och-nyhetsbrev/info-nyhetsbrev-4-2017-.pdf

