Egenkontrol 2018

Fyrværkeri i container (max 50 kg NEM)

Salgssted:

Egenkontrol foretaget af:

Dato:

Opstilling og indretning af container:
Container er opstillet som angivet på skitse i ansøgning - alle afstande er overholdt og dørene vender væk fra
bygninger (se ansøgningen/tilladelsen)
Området i en afstand af mindst 10 meter fra container anvendes ikke til andre formål - herunder parkering (se
TF 2.4.4)

Der er placeret et frostsikret håndsprøjtebatteri, trykvandslukker eller vandfyldt slangevinde i, eller i umiddelbar
nærhed af, container og dette er kontrolleret inden for det seneste år (se TF 2.4.7 + 1.15)
Bemærk: Der må ikke anvendes CO2 slukker eller Pulverslukker

Der er ikke placeret tændkilde i containeren - herunder elektriske installationer (se TF 1.8 + Vejledningen)

Skiltning:
Der er opsat sikkerhedsskilte på container/indhegning med ”Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild” (se
TF 2.10.11)

Der er opsat sikkerhedsskilte på udvendig side af døren til container med ”Farligt Fyrværkeri” (se TF 2.10.12)
Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel (se TF 1.21)

Opbevaring af fyrværkeriet:
Der er max. den mængde fyrværkeri i container, som der er ansøgt om og givet tilladelse til
(max. 50 kg NEM) (se TF 2.4.1)
Container indeholder ikke andre oplag end fyrværkeri (se TF 2.4.1)
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 (se TF 1.12 + 2.10.3)
Fyrværkeriet er stablet korrekt i container - max. 2 meter fra gulv/på én hylde (se TF 2.10.2)
Containeren holdes ren og ryddelig (se TF 2.10.6)
Container holdes lukket (og evt. aflåst) når der ikke udtages varer (se TF 2.10.8)

Instruktion af personale (og alle frivillige hjælpere):
Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne (se TF 2.10)
Personalet er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel (se TF 2.10.1)
Personalet er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet – herunder
procedure for defekte artikler (se TF afsnit 2.10)

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.
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