
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.  
 

Handlingsplan etter risikovurdering – salg og oppbevaring av fyrverkeri 
 
Vi har gjennomført en risikovurdering for slag og oppbevaring av fyrverkeri for sesongen 2019. Denne planen beskriver de tiltakene som vi gjør 
for å holde risikoen for brann, eksplosjon og skade så lav som mulig. Det er viktig at alle tiltak gis en frist for gjennomføring, samt tildeles en 
ansvarlig for gjennomføringen.  
 

Hendelse Våre tiltak Ansvarlig for 
gjennomføring 

Frist for 
gjennomføring 

Kvittering for 
gjennomføring 

1. Manglende eller 
mangelfull opplæring og 
øvelse av de ansatte 
 

 Ansvarlig for salget gjennomfører opplæring av øvrige 
ansatte 

Butikksjef Dagen før 1. 
salgsdag 

 

2. Utdaterte rutiner og 
instrukser 
 

 Ansvarlig søker og særskilt utpekt person går igjennom 
alle instrukser 

Butikksjef 1.desember  

3. Brann i elektriske 
apparater 
 

 Gå over alle skjøteledninger og lyslenker daglig Den som åpner 
salget 

Hver dag i hele 
salgsperioden 
 

 

4. Brann grunnet åpen 
ild 
 

 Sørge for tilstrekkelig antall oppslag om forbud 
 

 Sjekke oppslag daglig 
 

Butikksjef 
 
Selger 

Før 1. salgsdag 
 
hver dag 

 

5. Fyrverkeri stjeles 
 

 Alltid låse container. Sjekke dette gjennom dagen  Selger 
 

Hver dag 
 

 

6. Brann sprer seg i fra 
biler i nærheten.  
 

 Sørge for gode og solide avsperringer  
 

 Jevnlig kontroll av sperringer   

Butikksjef 
 
Selger 
 

Før 1. salgsdag 
 
Hver dag 
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7. Påsatt brann  Rydde rundt container hver dag.  Selger 
 

Hver dag 
 

 

8. Biler kolliderer i 
containeren 
 

 Sørge for at container plasseres korrekt.  Butikksjef 
 

Dagen container 
leveres 

 

9. Container eller 
salgssted blir plassert 
feil 

 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.  

Butikksjef 
 

Dagen container 
leveres 

 

10. Manglende tilgang 
på slokkeutstyr 

 Skaffe til veie minimum tre brannslokkere med pulver 
 

 Utplassere brannslokkere ved salgstelt og container 
 

 Plassering kontrolleres daglig. 
 

Butikksjef 
 
Butikksjef 
 
Selger 

1. desember 
 
Dagen container 
leveres 
Hver dag 

 

11. Slokkeutstyr 

fungerer ikke 

 Alle brannslokkere skal ha kvalifisert kontroll før de 
utplasseres 
 

 Trykket på apparatene skal sjekkes daglig 
 

Butikksjef 
 
 
Selger 

1. desember 
 
 
Hver dag 

 

12. Feil håndtering av 

kunderetur 

 

 Sørge for at alle ansatte er kjent med rutine for 
kunderetur  

Butikksjef 26. desember  

 


