
Fyrværkerisalg fra salgssted i det fri 
Egenkontrol - forud for første åbning 

 

Krav til egenkontrol (se TF 2.11.2): 
Ejeren skal sikre, at der foretages en egenkontrol på salgsstedet forud for dets åbning og efterfølgende hver dag inden der åbnes for 
kunder. Egenkontrollen skal skriftligt dokumenteres og denne skal opbevares på salgsstedet i hele salgsperioden og fremvises efter 
anmodning fra kontrolmyndigheden.  
 
Ovenstående skema er et tilbud fra Nordjyllands Beredskab som I kan vælge at benytte, men I kan også vælge anden form for skriftlig 
dokumentation. 

 

 
Indretning af salgssted: 

 Salgsstedet er opstillet som angivet på skitse i ansøgning - alle afstande er overholdt (se ansøgningen/tilladelsen) 

 
Der er mindst én flugtvej fra salgsstedet til friområde - dog mindst to hvis salgsstedets facadelængde 
overstiger 10 meter (se TF 2.3.8) 

 Flugtveje og adgangen til flugtvejsdøre er holdt frie og ryddelige i hele dens bredde (se TF 2.11.15 - 2.11.16) 

 Fyrværkeriet er beskyttet mod vejrliget - også fugt fra jorden (se TF 2.3.7) 

 
Udstillede fyrværkeriartikler er uden pyroteknisk sats og mærket ”attrap” eller ”dummy”  
- gælder ikke fyrværkeri, der må sælges ved selvbetjening (se TF 2.1.1) 

 
Der er mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én slangevinde i umiddelbar nærhed af 
salgsdisken. Dette er frostsikret og kontrolleret inden for det seneste år (se TF 2.3.9 + 1.14-1.18) 

Bemærk: Der må ikke anvendes CO2 slukker eller Pulverslukker 

 
Der er mindst 1 meter fra fyrværkeri og salgsbord til tændkilde - eks. elektriske installationer (se TF 2.3.6 + 1.8 + 
Vejledningen til punkt 1.8 i BEK1424, bilag 1) 

 Der er mindst 2 meter fra fyrværkeri og salgsbord til varmekilde (se TF 1.9) 

 
Der sælges kun andre varer end fyrværkeri og sikkerhedsudstyr hertil, som er angivet i T.F og under 
forudsætning af, at der placeres en ekstra vandslukker ved udgangen (se TF 2.3.1) 

 Salgsstedet er holdt ren og ryddelig (se TF 2.11.7) 

 
Yderligere betingelser: 

 
Det er sikret, at publikum ikke har adgang til området mellem salgsstedet og opbevaringscontainer (se TF 

2.10.7) 

 Pladsen er oplyst hvis der skal håndteres fyrværkeri efter solnedgang (se TF 2.10.10) 

 Tom emballage holdes adskilt fra fyrværkeriet og fjernes løbende fra området (se TF 2.10.11) 

 Der er sikret god kørevej for redningsberedskabet på pladsen (se TF 2.10.12) 

 
Skiltning: 

 
Der er opsat sikkerhedsskilte ved indgang til pladsen/indgang til salgssted med ”Forbud mod tobaksrygning og 
brug af åben ild” (se TF 2.10.6 + 2.11.11) 

 Der er opsat sikkerhedsskilte udvendigt ved indgang til salgsstedet med ”Farligt Fyrværkeri” (se TF 2.11.12) 

 Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel (se TF 1.21) 

 
Der er opsat skiltning ved salgsstedet med oplysning om aldersgrænser for salg af konsumfyrværkeri hhv. 
helårsfyrværkeri (se Bekendtgørelse 1798 § 25, stk. 3) 

 
Der er opsat Inspektionscertifikat et synligt sted hvis teltet (eller anden form for transportabel konstruktion) er 
større end 100 m2 (se BR18 Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Bilag 11 – præ-accepterede løsninger 

for midlertidig transportable forsamlingstelte) 

 
Opbevaring af fyrværkeri på salgsstedet: 

 Der er max. 50 kg NEM fyrværkeri på salgsstedet (se TF 2.3.1) 

 
Fyrværkeriet kan kun berøres af salgsstedets personale - ingen selvbetjening. 
Dog må fyrværkeri, der må sælges ved selvbetjening, placeres i selvbetjeningsområde med en afstand til 
salgsdisken på mindst 5 meter (se Vejledning til punkt 2.3.1 i BEK1424, bilag 1) 

 
Konsumfyrværkeriet er opbevaret i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolli af hvert 
produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer (se TF 2.1.4 + 2.11.4) 

 
Fyrværkeriet er stablet i en højde på max. 2 meter på én hylde/gulv og max. 6 meter i alt hvis stabling sker i 
reol (se TF 2.11.3) 

 
Instruktion af personale (og alle frivillige hjælpere): 

 

Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne (se TF 2.11) 
- Er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel, 
- Er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet - herunder procedure for    
  defekte artikler. 

 
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 (se Bekendtgørelse 1798 § 28) 

 
 

Egenkontrol foretaget af: 
 
 

Dato: 

 
 



 

Fyrværkerisalg fra midlertidigt salgssted 
Egenkontrol - daglig inden åbning 

Krav til egenkontrol (se TF 2.11.2): 
Ejeren skal sikre, at der foretages en egenkontrol på salgsstedet forud for dets åbning og efterfølgende hver dag inden der åbnes for 
kunder. Egenkontrollen skal skriftligt dokumenteres og denne skal opbevares på salgsstedet i hele salgsperioden og fremvises efter 
anmodning fra kontrolmyndigheden.  
 
Ovenstående skema er et tilbud fra Nordjyllands Beredskab som I kan vælge at benytte, men I kan også vælge anden form for skriftlig 
dokumentation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der opbevares fortsat kun den tilladte mængde fyrværkeri på salgsstedet 

 Indretningen af salgsstedet overholder fortsat reglerne 

 Brandslukker(e) er på sin plads på salgsstedet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egenkontrol foretaget af: 
 
 

Dato: 

 


