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Salgssted/udleveringssted i det fri:
Adresse:
Salgssted i butik:

EGENKONTROL

Fyrværkeri i container (Max 50 kg NEM)
Opstilling og indretning af container:
n Container er opstillet som angivet på skitse i ansøgning - alle afstande er overholdt og dørene vender
væk fra bygninger (se ansøgningen/tilladelsen)
n Området i en afstand af mindst 10 meter fra container anvendes ikke til andre formål - herunder
parkering, aflæsning og lignende.
n Der er placeret et frostsikret håndsprøjtebatteri eller en vandfyldt slangevinde i, eller
i umiddelbar nærhed af, container og dette er kontrolleretinden for det seneste år.
Bemærk: Der må ikke anvendes CO2-slukker eller Pulverslukker – der tillades udelukkende
vandslukkere og slangevinde.
n Der er ikke placeret tændkilde i containeren
n Elektriske installationer skal overholde stærkstrømsbekendtgørelsen.

Opbevaring af fyrværkeriet:
n Der er max. den mængde fyrværkeri i container, som der er ansøgt om og givet tilladelse til
(max. 50 kg NEM).
n Container indeholder ikke andre oplag end fyrværkeri.
n Fyrværkeri opbevares i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolli af hver
produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer.
n Fyrværkeriet er stablet korrekt i container - max. 2 meter fra gulv.
Egenkontrollen er fra sæson
2021 obligatorisk, og det er
dig som ansvarlig for salg
og opbevaring af fyrværkeri, der skal være sikker
på, at I overholder alle
regler i ”Tekniske Forskrifter
for salg, håndtering og
opbevaring af fyrværkeri og
andre pyrotekniske artikler”
(TF) m.v.
Kan du vinge alle punkter
af, bør der således heller
ikke være problemer, når /
hvis redningsberedskabet
kommer på kontroleftersyn
hos dig. Det betyder, at du
med ro i sindet kan koncentrere dig om en god handel.
Vær opmærksom på at:
Sikkerhedsstyrelsen og
kommunalbestyrelsen kan
stille sikkerhedsmæssige og
ordensmæssige vilkår for
godkendelser og tilladelser
meddelt i medfør af denne
bekendtgørelse.

n Containeren holdes ren og ryddelig.
n Container holdes lukket når der ikke udtages varer.

Skiltning:
n Der er opsat sikkerhedsskilte på container/indhegning med ”Forbud mod tobaksrygning og brug af
åben ild”.
n Der er opsat sikkerhedsskilte på udvendig side af døren til container med ”Farligt Fyrværkeri” .
n Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel.

Instruktion af personale (og alle frivillige hjælpere):
n Personale der er involveret i håndtering af fyrværkeri, skal være over 18 år.
n Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne.
n Personalet er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel.
n Personalet er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet - herunder
procedure for defekte artikler.
n Personalet er præsenteret for den vejledning om håndtering og opbevaring af fyrværkeri, som
leverandøren af fyrværkeriet har givet jer, og er instrueret i, at der skal medfølge en generel
sikkerhedsinformation til hver enkelt kunde. Dette anses for opfyldt,
såfremt fyrværkeriet er forsynet med både CE- og CLP-mærkning.
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n Overskrides NEM 50 kg hvis der er planlagt levering(er) i løbet af dagen.
n Der anvendes kun UN godkendt emballage til opbevaring.
n Emballagen er lukket (max 1 karton i anbrud af hver model i arbejdstiden).
n Er stablet i max 2 meters højde.
n Containeren er ryddelig.
n Kontroller brandslukningsudstyret, check som minimum, at manometer står i det grønne felt, der
er gennemført tilsyn inden for de sidste 12 måneder, fremstår funktionsdygtig. (både C-slange og/eller
vandslukker).
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Fyraftenscheck:
n Er containeren aflåst.
n Emballagen er lukket (flapperne er nede).
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Egenkontrollen er fra sæson
2021 obligatorisk, og det er
dig som ansvarlig for salg
og opbevaring af fyrværkeri, der skal være sikker
på, at I overholder alle
regler i ”Tekniske Forskrifter
for salg, håndtering og
opbevaring af fyrværkeri og
andre pyrotekniske artikler”
(TF) m.v
Kan du vinge alle punkter
af, bør der således heller
ikke være problemer, når /
hvis redningsberedskabet
kommer på kontroleftersyn
hos dig. Det betyder, at du
med ro i sindet kan koncentrere dig om en god handel.
Vær opmærksom på at:
Sikkerhedsstyrelsen og
kommunalbestyrelsen kan
stille sikkerhedsmæssige og
ordensmæssige vilkår for
godkendelser og tilladelser
meddelt i medfør af denne
bekendtgørelse.

Ovenstående er kontrolleret og fundet i orden:
Navn på driftansvarlige
for kontrollen:

Dato/klokkeslæt
for kontrol:

Navn på ansvarlig på
salgs-/opbevaringssted:

Dato/klokkeslæt
for kontrol:

