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Förändringar i nya SS 3656:2018
Namnet
Standarden har bytt namn från Brand och räddning – Handbrandsläckare – Underhåll och
omladdning till Handbrandsläckare – Underhåll och omladdning.
Orientering
I den gamla orienteringen beskrev man att standarden gäller samtliga parter som förfogar över
handbrandsläckare och kompletterar 3 kapitel 2§ i Arbetsmiljölagen och i övrigt 41§ i
Räddningstjänstlagen. Denna orientering har tagits bort i den nya standarden.
Den nya orienteringen beskriver förändringarna i standarden. Tex att texten är moderniserad
såsom att ord som serviceman ersatts med brandsäkerhetstekniker, innehavare har förtydligats
till behörig person samt kosyresläckare har ändrats till koldioxidsläckare. Märkning på etikett
har förtydligats och hur man utför underhåll har flyttats till en normativ bilaga.
I den nya orienteringen hänvisar man till att brandsläckare ska vara tillverkad enligt SS-EN 3
och att för återkommande kontroll gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3.
Den nya orienteringen avslutas med att en brandsläckares funktionsduglighet påverkas av
underhållet för att säkerställa omedelbar användning.
Omfattning
I den gamla omfattningen beskrivs precis som i orienteringen att standarden gäller alla typer
av brandsläckare oavsett var de är installerade enligt Arbetsmiljölagen och Räddningstjänstlagen medan den nya omfattningen beskriver anledningen till att man utför kontroll och
underhåll, dvs för att brandsläckaren ska ha samma funktion som när de tillverkades,
levererades och installerades.
Normativ hänvisning
I den gamla standarden hänvisade man till EN 3-7 men i den nya standarden finns inga
normativa hänvisningar.
Termer och definitioner
I den gamla standarden fanns 21 förklaringar medan i den nya finns 8.
3.3 brandsäkerhetstekniker serviceman – i den gamla standarden kallades personen för
utbildad serviceman och den nya definitionen är omskriven och man har tagit bort erfarenhet
som ett godkännande.
3.4 underhåll – den nya texten är omskriven som tex har ordet administrativa åtgärder ersatts
med dokument.
3.5 behörig person – i den nya standarden förtydligar man vem som är ansvarig för brandsäkerheten. I den gamla kallades det för innehavare/ägare och att denne ansvarade och kunde
göra det själv eller uppdra arbetet åt någon annan.
3.6 leverantör – i den gamla standarden fanns ingen beskrivning över vem som är leverantör. I
den nya beskrivs leverantör som den som är ansvarig för produkten, processen, kontrollen
samt kunnig i kvalitetssäkring och kan användas för tillverkare, distributör eller importör.
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3.7 tillverkarens utsedda representant – i den gamla standarden fanns ingen beskrivning och i
den nya är beskrivningen den som ansvarar för att brandsläckaren har placerats på den svenska
marknaden.
3.8 systematiskt brandskyddsarbete – i den gamla standarden fanns ingen beskrivning som i
den nya beskrivs som alla åtgärder som utförs för att förebygga, hindra och begränsa skadorna.
De förklaringar som har tagits bort är behållare, drivgasflaska, engångsbehållare, halonsläckare, koldioxidsläckare (kolsyresläckare), pulversläckare (behållarförsluten tryckladdad,
drivgasflaska och tryckladdad), vätskesläckare (skumsläckare (kemisk), skum- och
vattenbaserade släckare (drivgasflaska och tryckladdad)), vattensläckare (drivgasflaska, soda
och/eller sodasyra samt tryckladdad), släckmedel, släckmedelsladdning och verkstad.
Rutinkontroll utförd av innehavare
I den gamla standarden var det 6 delar som ska utföras medan i den nya så har två av dom
slagits ihop.
Den nya standarden förtydligar att släckaren ska vara tydligt utmärkt med skylt men man har
tagit bort att användarinstruktionen ska vara vänd framåt.
Den nya standarden har tagit bort att man i vissa miljöer måste kontrollera släckaren oftare än
månadsvis.
Den nya standarden skriver att resultatet av kontrollerna ska skrivas ner i kontrolljournalen.
Kontrolljournal för handbrandsläckare
I den nya standarden har det förtydligats att man ska notera utförda kontroller/händelser i en
kontrolljournal där varje brandsläckare ska kunna identifieras. Kontrolljournalen ska den
behöriga personen kunna använda i sitt systematiska brandskyddsarbete.
Kontroller/händelser sker i samband med rutinkontroll och kontroll och underhåll.
I nya standarden beskrivs vilka uppgifter som ska finnas i kontrolljournalen, dvs datum,
resultat, ev ytterligare åtgärder samt identifikation.
Kontroll och underhåll
De tre avsnitten 5-underhåll utfört av serviceman, 6-utökade underhållsåtgärder utförda på
verkstad av serviceman (verkstadsgenomgång) och 11-underhållsetikett i den gamla
standarden har ersatts med avsnitt 6-kontroll och underhåll, 6.1-årlig kontroll och underhåll,
6.2-utökad kontroll och underhåll samt 6.3-etikett.
Hur man utför kontroll och underhåll har flyttats från avsnittet och hamnat i bilaga A.
Hur man utför utökad kontroll och underhåll, dvs verkstadsgenomgång har flyttats från
avsnittet och hamnat i bilaga B.
I den nya standarden har etikettens storlek tagits bort och ordet Underhåll utfört har ersatts
med Kontrollerad. Man behöver inte längre ha telefonnummer till det företag som har utfört
servicen.
Släckare ej längre godkända för underhåll
Detta avsnitt har tagits bort.
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Brandsäkerhet under tiden kontroll och underhåll genomförs
En felaktig brandsläckare ska inte längre märkas med Reparation nödvändig utan nu är det
texten Fungerar ej som den ska märkas med.
I den nya standarden har man förtydligat att brandsläckaren som märks med Fungerar ej ska
flyttas från sin normala plats och behörig person ska informeras.
I den nya standarden förtydligar man att brandsäkerheten ska bibehållas under kontroll och
underhåll genom att låna ut ersättningssläckare eller att ha ett så kallat utbytessystem.
Korrigering av defekta delar
Detta avsnitt har bytt namn men innehållet är detsamma. I den gamla standarden kallades
avsnittet för utbyte av komponenter och släckmedel.
Omladdning
Avsnittet omladdning har skrivits om. Nytt är att man ska beakta lokala miljöbestämmelser
vid kassation av släckmedel samt förenklat innebörden av fuktighet. Dessutom har texten om
att blanda pulversorterna A och AB tagits bort.

Sammanfattning

De viktigaste förändringarna är:
- Den som ska kontrollera och underhålla brandsläckare kallas för Brandsäkerhetstekniker.
-

Alla noteringar från rutinkontroll och kontroll och underhåll ska noteras i en
kontrolljournal.

-

Det finns inga krav på hur stor kontroll och underhållsetiketten får vara och ordet
Underhåll utfört har ersatts med Kontrollerad.

-

En felaktig släckare ska märkas med Fungerar ej och ska tas bort från sin normala plats.

-

Kassation av släckmedel ska ske enligt lokala miljöbestämmelser.
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