Anmeldelse af oplag og salg af fyrværkeri
Salg af fyrværkeri anmeldes efter bekendtgørelse 1424 § 15 stk. 2 og § 21 gældende for oplag op til 12,5 / 25 kg NEM
og 12,5 kg NEM på salgssted

.

Salgs- og oplagsstedets adresse.
Navn:

Tlf.:

Adresse:

Nr.:

Post nr.:

By:

Ansvarlig for salg og oplag.
Navn:

Tlf.:

Adresse:

Nr.:

Post nr.:

By:

Salgsperiode.

Salg af konsumfyrværkeri starter den

(tidligst den 1. december).

Beskrivelse af salgs- og oplagssted.

Oplagets vægt.
På salgsstedet
På oplagsstedet

kg NEM
kg NEM

Oplagsrummets anvendelse bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009, § 21):
Udelukkende til konsumfyrværkeri
Både til lagerrum og konsumfyrværkeri
Andet:
Krav til indretning af salgs- og opbevaringssted kan findes i Bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009,
Bilag 1 (se vejledningen side 2).
Erklæring:

Den ansvarlige for salg og oplag af fyrværkeri erklærer herved, at ovenstående oplysninger er korrekte og
at personalet er instrueret i ordensreglerne, som anført i Bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009,
bilag 1, Tekniske Forskrifter, kapitel 2.9.
Dato:

Underskrift (navn ved elektronisk ansøgning):

Vejledning:
Skemaet anvendes i forbindelse med anmeldelse af fyrværkerisalg og oplag.
1.

Skriv adresse på salgs- og opbevaringsstedet.

2.

Navn og adresse på den, som er ansvarlig for salget og oplaget.

3.

Anfør salgsperiodens 1. salgsdag (tidligst den 1. december). Oplag af fyrværkeri i tilstødende lokaler dog
allerede fra 24. november. Salg af fyrværkeri skal afsluttes senest 31. december).

4.

Beskriv hvilken type af konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der ønskes oplagret. Angiv
oplagets omfang. NEM = Nettoeksplosivmængde.

5.

Husk dato og underskrift.

6.

Anmeldelsesskemaet indsendes til beredskabet i den kommune hvor salget af fyrværkeriet sker, senest 14
dage før opbevaringen påbegyndes.

Bemærk! Ansøgningen kan kun behandles, hvis alle felter er udfyldt korrekt og de nødvendige oplysninger fremgår
af de medsendte bilag.
Uddrag af de Tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler:
2.2 Butikker
2.2.1

Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan fastsætte nærmere vilkår for placering og indretning af
salgsstedet for konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i butikken, såfremt dette skønnes
nødvendigt for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

2.2.2

Butikker, hvor der sælges konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må ikke have fælles flugtvej
eller andet indendørs adgangsareal med andre butikker. Dette gælder dog ikke butikker, hvor der alene
sælges helårsfyrværkeri.

2.2.3

Ved salgssted i en butiks salgslokale må den samlede mængde af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske
artikler ikke overstige 12,5 kg NEM.

2.2.4

Ud over de i punkt 2.2.3 nævnte fyrværkeriartikler må der i salgslokalet i en afstand af mindst 5 meter fra
salgsstedet opbevares en samlet mængde på højst 12,5 kg NEM helårsfyrværkeri.

2.2.5

I tilstødende lokaler, der er adskilt fra salgslokalet og forsynet med mindst tætsluttende dør hertil, må der
opbevares en samlet mængde på højst:
enten 12,5 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, såfremt der i lokalerne ikke findes
brandfarlige væsker eller F-gas,
eller 25 kg NEM konsumfyrværkeri og pyrotekniske artikler, såfremt der i lokalerne ikke findes brandfarlige
væsker, F-gas eller andet brandfarligt oplag.

2.2.6

Konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke sælges ved selvbetjening. Dette gælder dog ikke
helårsfyrværkeri.

2.2.7

Salgssteder for konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke placeres i bygningers flugtveje
eller adgangsveje.

2.2.8

På salgssteder må konsumfyrværkeri ikke placeres tættere end 1 meter fra tændkilder.

2.2.9

I umiddelbar nærhed af salgsstedet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller
én vandfyldt slangevinde.

2.2.10

I tilstødende lokaler, hvor der opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. punkt
2.2.5, skal der i umiddelbar nærhed af oplaget af konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler
forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde.

2.2.11

Ordensreglerne i afsnit 2.9 skal overholdes.

Der henvises i øvrigt til de generelle bestemmelser i kapitel 1,og 2.1 samt ordensreglerne i afsnit 2.9.

