Udskriv Blanket

Ansøgning om tilladelse til anvendelse af professionelt fyrværkeri,
festfyrværkeri / scenefyrværkeri.
I henhold til lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler § 2, stk. 1 og Bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler § 33, stk. 1, ansøges der hermed om tilladelse til anvendelse af:
festfyrværkeri
/ scenefyrværkeri .
1.) Ansøgende firma / festfyrværker/scenefyrværker:
Ansøger:

Tlf.:

Adresse:

2.) Ansvarlig festfyrværker

Nr.:

Post nr.:

By:

Ansvarlig scenefyrværker

Navn:

Bevis nr.:

3.) Øvrige festfyrværkere / hjælpere.
Navn:

Bevis nr. / person nr.:

Navn:

Bevis nr. / person nr.:

Navn:

Bevis nr. / person nr.:

Navn:

Bevis nr. / person nr.:

Navn:

Bevis nr. / person nr.:

4.) Arrangør:
Navn:
Adresse:

Tlf.:
Nr.:

Post nr.:

By:

Kontaktperson:

5.) Anledning:
6.) Anvendelsesstedets adresse, (vedlagt målfast oversigtstegning eller luftfoto over området)
Navn:
Adresse:

Tlf.:
Nr.:

7.) Tidspunkt for anvendelsen af professionelt fyrværkeri
Dato:

Klokken:

8.) Risiko for gener og skader: Kravene i § 40 og 41 er opfyldt ved:
Beskrivelse:

9.) Sikkerhedsbestemmelser: Kravene i § 47 og § 49 er opfyldt ved:
Beskrivelse:

Post nr.:

By:

10.) Fyrværkeri artikler, se oversigt over artikler og antal festfyrværkeri
Største diameter der anvendes:

Minimum sikkerhedsafstand:

25 m

50 m

100 m

, scenefyrværkeri
200 m

Supplerende beskrivelse
11.) Erklæring
Den ansvarlige festfyrværker erklærer herved, at ovenstående oplysninger er korrekte, at regelsæt for montering og
anvendelse af festfyrværkeri overholdes, jf. bekendtgørelse nr. 1424 af 16 december 2009, om fyrværkeri og andre
pyrotekniske artikler.
Dato:

Underskrift (navn ved elektronisk ansøgning):

12.) Fyrværkeriet vil omfatte følgende effekter:
Varenummer / type / størrelse

Antal

NEM-vægt

Kategori / fareklasse Sikkerhedsafstand:

Yderligere og alternative fyrværkeriartikler jf. medsendte suppleringsside:

Montering og anvendelse af professionelt fyrværkeri
Montering og anvendelse af festfyrværkeri:
Den ansvarlige festfyrværker skal til ansøgningen vedlægge en målfast oversigtstegning over afskydningsområdet.
På tegningen skal angives afskydningspladsen, brandslukningsmateriel, samtlige sikkerhedsafstande til publikum,
brandfarligt oplag, dyrehold, bygninger, let antændeligt tag og brændbar vegetation under hensyntagen til vindretning.
Montering og anvendelse af scenefyrværkeri:
Den ansvarlige festfyrværker skal til ansøgningen vedlægge en målfast oversigtstegning over sceneområdet.
Denne skal indeholde placering/afspærring af fyrværkeriet, brandslukningsmateriel, sikkerhedsafstand til publikum og
til let antændelige materialer og oplysninger omkring lofthøjde i lokalet.

Vejledning
Skemaet anvendes i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at anvende professionelt festfyrværkeri.
1-2.

Navn, adresse og tlf. på den, som er ansvarlig festfyrværker.

3.

Findes der flere festfyrværkere, så anføres de her med navn, adresse og bevisnummer/personnummer. Kun festfyrværkere, som er på stedet under anvendelsen af fyrværkeri,
anføres.

4, 5, og 6.

Skriv adresse på anvendelsessted. Husk at vedlægge en målfast oversigtstegning til ansøgningen.

7.

Angiv tidspunkt for anvendelse af og fyrværkeriet (dato og klokkeslæt).

10 og 12.

Oplysninger om de anvendte fyrværkeriartikler og om afskydningsområdet.
NB. Alternativt fyrværkeri skal tillige angives, eller såfremt der foretages ændringer inden
arrangementet skal dette meddeles brandvæsenet senest i forbindelse med arrangementet.

11.

Husk dato og underskrift.

Ansøgning skal fremsendes senest 14 dage før fyrværkeriet skal anvendes,
Indsend skemaet til kommunalbestyrelsen i den kommune hvor festfyrværkeriet skal foregå.

Bemærk! Ansøgningen kan kun behandles, hvis alle felter er udfyldt korrekt og de nødvendige oplysninger
fremgår af de medsendte bilag.

