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Ordensregler - hvorfor?

Ordensreglerne er uddrag fra ”Tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring i detailleddet af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, kapitel 2.”, og er udarbejdet for at få en
høj sikkerhed omkring håndteringen af fyrværkeriet.
Selv med de forholdsvis begrænsede mængder der må opbevares og sælges i detailledet, kan
det gå galt hvis fyrværkeriet antændes ved et uheld.
Når større mængder af fyrværkeri brænder, frigøres der megen energi, derfor skal der gøres alt
for at undgå uheld med fyrværkeriet.
Som det fremgår af nedenstående regler, er det nødvendigt at de personer der håndterer fyrværkeriet er grundigt instrueret, og det er kun er personer over 18 år, der må håndtere fyrværkeriet ved slag og opbevaring.
Vi håber denne folder kan være en god hjælp til dem der ønsker at sælge og opbevare fyrværkeri. Reglerne er ikke udarbejdet for brandvæsenets skyld, men for os alle – sælgere, forbrugere
og andre der håndterer fyrværkeri.

Generelle bestemmelser
Udstillede artikler ved salgssteder for konsumfyrværkeri må ikke indeholde pyroteknisk sats. Dette
gælder dog ikke for helårsfyrværkeri.
Artikler uden pyroteknisk sats skal bære tydelig mærkning herom, f.eks. ved mærkning med
”dummy” eller ”attrap”.
På opbevaringssteder må der ikke foretages anden udpakning end den, der sker i forbindelse med
udtagning af artikler fra anbrudte kolli med henblik på udlevering, se dog punkt under ordensregler
om opbevaringssteder.
Der må ikke foretages pakning af enkeltartikler i sortimentsposer eller pakning af hele kolli til forsendelse, se dog ordensregler.
Uanset bestemmelsen i ovenstående punkt, må der foretages pakning af fyrværkeriartikler med
henblik på returnering.
Ved salgsstedet og i tilstødende lokaler skal konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler opbevares i lukket transportemballage, i træskabe, i træforede metalskabe eller i trækasser eller
træforede kasser med tætsluttende låg. Døre og låger til skabe og kasser må kun åbnes, når der
indsættes eller udtages varer.
Salgssted i butik

.

Indretning af salgssted i det fri med tilhørende container.

Indretning af salgssted.

Ordensregler
Butik

Personalet skal være grundigt instrueret i ordensreglerne og i brugen og placeringen af brandslukningsmateriel.
Ved stabling på reoler må den samlede højde ikke overstige 6 meter. Stablingshøjden på de enkelte
hylder må ikke overstige 2 meter. Såfremt der ikke anvendes reoler, må stablingshøjden ikke overstige 2 meter.
På opbevaringssteder, hvor der sker udtagning af artikler fra anbrudte kolli, må der 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.
Oplagsrum og salgssted:
Fyrværkeriet skal opbevares i lukkede kasser. Der må kun åbnes én kasse med hver artikel ad gangen. Efter man har taget en artikel op af kassen, skal lågene på kassen lukkes ned igen, så fyrværkeriet er beskyttet mod gnister, hvis der skulle opstå brand i nærliggende effekter.

Midlertidigt salgssted

Rigtig opbevaring af fyrværkeri,
kasserne er lukkede.

Forkert opbevaring af fyrværkeri, alle fyrværkeri artikler skal være placeret i godkendte
transportkasser.

Containere og opbevaringsrum skal holdes aflukkede, når der ikke indsættes eller udtages varer.
Ethvert oplag af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal forsvarligt sikres mod tyveri. Yderdøre i
bygninger og containerdøre skal holdes aflåst, når der ikke indsættes eller udtages varer.
Parkering af motorkøretøjer, herunder trucks uden for arbejdstiden, og opladning af trucks, må kun
ske på steder, der er godkendt af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).
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.
Opbevaringssteder og salgssteder skal holdes rene og ryddelige.

Konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i defekt emballage skal omgående pakkes i
godkendt emballage, og eventuelt spild fjernes.

Flugtveje.
Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde.

Opbevaringsrum og containere skal holdes aflåst, når der ikke indsættes eller udtages varer.
Opbevaring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, herunder flugtvejsdøre, der ikke benyttes i den daglige drift.
Branddøre.
Udstilling af artikler
Branddøres selvlukkemekanisme må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i
åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler, automatiske branddørlukningsanlæg el.lign. Automatiske branddørlukningsanlæg må dog anvendes, såfremt der alene opbevares
a) helårsfyrværkeri,
b) fyrværkeri transportklassificeret som 1.4S og
c) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S.

De udstillede artikler må under ingen omstændigheder indeholde krudt, men skal udgøres af attrapper. Det skal desuden tydeligt fremgå af udstillingen, at det er attrapper.
Attrapskilt

Det skal jævnligt kontrolleres, at dørenes lukkeanordninger er funktionsdygtige, herunder at dørene
lukker tætsluttende i fals.
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.

Dummy

På den udvendige side af dørene til opbevaringssted i bygninger og containere skal der opsættes
sikkerhedsskilte med teksten ”FARLIGT FYRVÆRKERI”.

Udstillede artikler mærket med ”Dummy” eller ”Attrap” og salgssted med plakater af artiklerne.
Såfremt der ikke kan fremskaffes attrapper af artiklerne, anbefales det at udstillingen udgøres af plakater eller billeder af artiklerne.

Lukket dør til oplagsrum med skiltning om ”farlig fyrværkeri”.
Branddøre skal på begge sider være forsynet med sikkerhedsskilte: ”BRANDDØR – holdes lukket”.

