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

EGENKONTROL 2019

ved salg og opbevaring af konsumfyrværkeri
For salgsstedet i det fri:
Salgsstedet er opstillet som angivet i den godkendte ansøgning – alle afstande er overholdt
På salgsstedet i det fri må den samlede mængde konsumfyrværkeri ikke overstige 50 kg MEM.
Udstillede artikler af konsumfyrværkeri på salgsstedet må ikke indeholde pyroteknisk sats.
Dette gælder dog ikke for helårsfyrværkeri.
Udstillede artikler uden pyroteknisk sats skal bære tydelig mærkning med ”dummy” eller ”attrap”.
Der må ikke foretages pakning af enkeltartikler i sortimentsposer.
Ved salgsstedet og i tilstødende lokaler skal konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
opbevares i lukket transportemballage, træforede metalskabe eller i trækasser med tætsluttende låg.
Der er mindst 1 meter fra en evt. tændkilde til konsumfyrværkeri.
Der er mindst 2 meter fra fyrværkeri og salgsbord til varmekilde.
Der er mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandsslukker på salgsstedet samt en på opbevaringsstedet.
Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne og i brugen og placeringen af brandslukningsmateriel.
Området inden for 10 meter fra salgsstedet må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering
og lignende.
Egenkontrollen er tænkt
som et frivilligt tilbud/værktøj til dig, der som ansvarlig
for salg og opbevaring af
fyrværkeri, 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.

Opbevaring i Containere:
Der må højst opbevares 380 kg NEM i en 20 fods container af konsumfyrværkeri som er transportklassificeret som 1.3G
Der må højst opbevares 190 kg NEM i en 10 fods container af konsumfyrværkeri som er transportklassificeret som 1.3G
Der må højst forefindes ét anbrudt kolli af hver af de fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske
artikler, som forhandles i butikken eller på salgsstedet.
Kolli skal være lukket, når der ikke udtages varer.
Opbevaringsrum og containere skal holdes aflåst/lukket, når der ikke indsættes eller udtages varer.
Konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i defekt emballage skal omgående pakkes i
godkendt emballage, og eventuelt spild fjernes.
Fyrværkeri må ikke stables højere end, at der mindst er en frihøjde under sprinklerhovedet på
1 meter.
Opbevaring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje.
Containeren med opbevaring af konsumfyrværkeri, må ikke benyttes til andre formål.
Området inden for 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering
og lignende.
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Der må max. Være 12,5 kg NEM i butikken.
Herudover er der max. 12,5 kg NEM helårsfyrværkeri i salgslokalet holdt i en afstand af mindst
5 meter fra fyrværkeriet ved salgsstedet.
Der er mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandsslukker eller en slangevinde i umiddelbar nærheden
af salgsstedet samt en på opbevaringsstedet.
Udstillede artikler uden pyroteknisk sats skal bære tydelig mærkning med ”dummy” eller ”attrap”.
Der er mindst 1 meter fra fyrværkeri og salgsbord til tændkilde - eks. elektriske installationer.
Der er mindst 2 meter fra fyrværkeri og salgsbord til varmekilde.
Oplag af fyrværkeri i tilstødende lokale på max. 12,5 kg NEM, hvis der er andre oplag i rummet
(dog aldrig brandfarlige væsker og/eller F-gas) og på max. 25 kg NEM, hvis der ikke er andre brandbare oplag af nogen art i lokalet.
Fyrværkeriet er stablet i en højde på max. 2 meter.
Døren til lagerlokale er lukket og tætsluttende, når der ikke udtages varer.

Generelt:
Tobaksrygning er forbudt på lokaliteter, hvor der forhandles eller opbevares konsumfyrværkeri eller
andre pyrotekniske artikler.
Affyring af fyrværkeri på lokaliteter, hvor der forhandles eller opbevares konsumfyrværkeri eller andre
pyrotekniske artikler, er ikke tilladt.
Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde.
Opbevaringssteder og salgssteder skal holdes rene og ryddelige.
Konsumfyrværkeriet er beskyttet mod vejrliget.
Brandslukningsmaterialet skal være kontrolleret og mærket inden for det sidste år.
Fyrværkeriet opbevares i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolli af hver
produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer.

Egenkontrollen er tænkt
som et frivilligt tilbud/værktøj til dig, der som ansvarlig
for salg og opbevaring af
fyrværkeri, 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.

Ved enhver overdragelse af fyrværkeri til forbrugere skal overdrageren af fyrværkeriet sikre, at der
medfølger en generel sikkerhedsinformation på dansk om forhold vedrørende håndtering, opbevaring
og anvendelse af fyrværkeriet. Dette anses for opfyldt, såfremt fyrværkeriet er forsynet med både
CE- og CLP-mærkning.

Skiltning:
På opbevaringssted i bygning og udvendigt på alle døre til opbevaringssted i bygning samt ved oplag
i det fri skal der opsættes tydelige og holdbare sikkerhedsskilte med forbud mod tobaksrygning og
brug af åben ild.
På den udvendige side af dørene til opbevaringssted i bygninger og containere skal der opsættes
sikkerhedsskilte med teksten ”FARLIGT FYRVÆRKERI”.
Branddøre skal på begge sider være forsynet med sikkerhedsskilt med teksten ”BRANDDØR – holdes
lukket”.
Udsalgssteder skal være forsynet med tydelig skiltning af aldersgrænser for salg.

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:

