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Systematiskt brandskyddsarbete 
Kontrollinstruktion för: 
11. Förebyggande åtgärder 

Beskrivning 
Syftet är att förhindra brand eller olycka i och utanför byggnader. 

Fast monterad timer för eluttag krävs i SISAB:s fastighetsförsäkring samt kommunala 
skolors och förskolors egendomsförsäkring. Om detta inte finns och skada uppstår kan 
SISAB och/eller verksamheten få nedsatt försäkringsersättning. Kostnaden för skador på 
eller i lokalerna debiteras verksamheten. 

Flyttbar timer får endast förekomma på förskolor. 

11.1 Brännbart material 
Kontrollera att: 

 Lastkaj, entréer, skol-/förskolegård och runt fasad eller under skärmtak är inte belamrade 

med brännbart material såsom varuvagnar, avfall och förpackningsmaterial. 

 Dörrar till soprum, återvinningsstation, förråd och om yttre lastkajsgrind finns är låsta. 

 Sopkärl är fastkedjade och inte står närmare fasad än 6 meter (gäller efter 

verksamhetstid). 

 Mängden brännbart material på vindar och andra förråd är minimerat. 

 Avfallscontainer är låst. Öppna containrar får inte förekomma när verksamheten är 

stängd. 

 Den inte står närmare än 6 m från fasad. 

11.2 Timer 
Kontrollera att: 

 Fast installerad timer finns till spis, trinett samt löst till inställda maskiner/apparater  

på som exempelvis kaffebryggare eller strykjärn.  

Undantagna är spis i kök på förskolor eller spis i hemkunskapslokaler.  

 Halvtimmes timer till löst inställda maskiner/apparater till 

 exempelvis kaffebryggare eller strykjärn fungerar. 

Vid återkommande brist gällande lös timer kommer fast timer att installeras. 

Kostnaden debiteras verksamheten  
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Brännbart material i källare, kulvertar och på vindar 
Kontrollera att: 

 Att utrymmet är tomt på brännbart material som inte behövs för utrymmets funktion. 

11.3 Brännbart material i driftutrymmen 
Kontrollera att: 

 Att utrymmet är tomt på brännbart material som inte behövs för driftutrymmets funktion. 




