Dette er kun et eksempel for en tenkt virksomhet med utendørs lagringscontainer og utendørs salgssted. Vurderingen er ikke direkte overførbar til din
virksomhet. Det er avgjørende for sikkerheten at din virksomhet gjør sin egne individuelle vurdering.

Vurderingsskjema for risiko
Dette skjemaet beskriver hvordan vi vurderer ulike risikoer knyttet til salg og oppbevaring av fyrverkeri. Alle nødvendige tiltak vil bli fulgt opp i
en handlingsplan.

Hendelse/risiko

Nærmere beskrivelse av
risikoforholdet

Vurdering av risikoen

1. Manglende eller
mangelfull opplæring og
øvelse av de ansatte

Fare for at de ansatte ikke vet hva
de skal gjøre for å forebygge
brann, slokke brann, varsle og
evakuere.

Vi har egen særskilt utpekt person som har det overordnede ansvaret for
sikkerheten. Vi har også utpekt stedfortreder. En av disse vil hele tiden være
ved salgsstedet. Begge har gjennomført kurs hos Brannvernforeningen.
Særskilt utpekt person gjennomgår rutiner og instrukser med øvrige
ansatte. Det blir også gjort en gjennomgang av bruk av slokkeutstyret.

2. Utdaterte rutiner og
instrukser

Rutiner for å sikre trygg handel, og
oppbevaring er utdaterte, og vil
ikke fungere som forutsatt.

Ansvarlig søker og særskilt utpekt person går igjennom alle instrukser før
fyrverkeriet blir levert til butikken. Alle rutiner og instrukser skal
gjennomgås med de ansatte.

3. Brann i elektriske
apparater

Uvettig eller feil bruk av f.eks.
skjøteledning, varmeovner,
lyslenker, o.l. fører til brann.

Vi skal kun benytte skjøteledninger som er godkjent til utendørs bruk.
Skjøteledninger skal ikke koples i hverandre. Ledninger skal ikke ligge i klem
i dører, vinduer eller andre steder. Vi benytter ikke varmeovner i salgsteltet.
Lyslenker skal også være godkjent til utendørs bruk.

Gi en kort beskrivelse av situasjonen. Hvilke tiltak skal gjennomføres for å
forebygge hendelsen eller begrense konsekvensen?
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4. Brann grunnet åpen ild

Brannfare grunnet fakler
bålpanner, røyking o.l.

All bruk av åpen ild skal foregå minst 10 meter fra salgsteltet. Det skal
henges opp oppslag som forbyr røyking og bruk av åpen ild nær salgsteltet
og lagercontaineren.

5. Fyrverkeri stjeles

Fyrverkeri kan bli stjålet fra både
container og salgssted.

Fyrverkeri med krutt skal ikke være plassert på disk eller tilgjengelig for
publikum. Dør til container skal alltid holdes låst. Fyrverkeri oppbevares i
godkjent container. Container er alltid låst. Container er utstyrt med alarm
og dobbel FG-lås.

6. Brann sprer seg i fra biler i
nærheten.

Hvis en bil i nærheten begynner å
brenne, kan brannen spre seg til
container eller salgssted.

Området rundt container og salgssted sperres av med bukker og
sperrebånd, slik at biler ikke kommer nærmere enn 10 meter. Sperringene
står oppe også om natten.

7. Påsatt brann

Uvedkommende tenner på rundt
container i løpet av natten.

Området rundt containeren holdes ryddig i hele perioden det oppbevares
fyrverkeri. Det skal ikke være enkel tilgang på brennbart materiale i
nærheten av containeren. Det er lys på rundt containeren om natten.

8. Biler kolliderer i
containeren

Biler som kjører av veien kolliderer
i containeren, og kan i verste fall
begynne å brenne.

Containeren er plassert lang unna trafikkert vei. Faren for påkjørsel er
minimal.

9. Container eller salgssted
blir plassert feil

Container eller salgssted blir
plassert feil, slik at myndighetenes
avstandskrav ikke oppfylles.

Ansvarlig søker og særskilt utpekt person er begge tilstede når container
leveres, slik at denne blir plassert riktig. Det er tegningen som fulgte
søknaden som skal gjelde.
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10. Manglende tilgang på
slokkeutstyr

Slokkeutstyr mangler, eller er
fjernet fra sin faste plass

Det skal kontrolleres daglig at slokkeutstyr er på plassen sin.

11. Slokkeutstyr fungerer
ikke

Slokkeutstyr fungerer ikke som
forutsatt

Alt av slokkeutstyr skal ha årlig kontroll av kvalifisert kontrollør.
Slokkeutstyret vil være utsatt for kulde. Vi bruker derfor kun
pulverapparater, slik at vi er sikre på at de ikke fryser. Trykket på
apparatene skal sjekkes hver dag i salgsperioden.

12. Feil håndtering av
kunderetur

Fare knyttet til feil håndtering av
eventuell kunderetur. F.eks. feil
plassering av returnert vare, eller
at kunden ikke får returnere.

I perioden 1. januar – 31. januar plikter vi å ta imot ubrukt og udetonert
fyrverkeri. Vi gar utarbeidet en egen rutine for dette. Denne rutinen er kjent
av alle de ansatte, og alle vet hva de skal gjøre dersom noen ønsker å
returnere udetonert fyrverkeri.

Utført dato:
Utført av:

