ANMÄLAN OM UPPLAGRING AV FYRVERKERIPJÄSER
I SAMBAND MED HANDEL (KLASS F2 OCH F3)
Töm fälten

Skriv ut blanketten

Spara blanketten

Sänd blanketten

Angående upplagring i samband med handel av fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska medel av motsvarande
farlighetsgrad vilka har godkänts för enskild konsumtion ska en anmälan göras till räddningsmyndigheten minst en
månad innan upplagringen inleds (63 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
390/2005, förordningen om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor 2015/819 47§).
För beslut om och inspektioner vid upplagring av fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska produkter tas det ut övervakningsavgifter enligt Egentliga Finlands räddningsverks taxa.
ANMÄLARE
(verksamhet
sutövare)

Namn
FO-nummer och faktureringsadress
Namn och telefonnummer till den person som ger ytterligare information
Plats där handel och upplagring kommer att bedrivas
Perioden under vilken produkterna kommer att lagras
Motiveringar ifall upplagring planeras utom den tillåtna försäljningstiden

ANSVARIGA
FÖRESTÅNDARE

Uppgifter om den ansvariga personen för handel och upplagring: namn, examensbetygets nummer samt
kontaktinformation (tfn) och betyget som bilaga. Den ansvariga personen måste ha tillräckliga befogenheter för att sköta uppgiften.
1:a ersättare för den ansvariga personen

MÄNGDER,
PLACERING
(kryssa för
lämpliga)

2:a ersättare för den ansvariga personen

I en butik, högst 50 kg explosiva varor av klass F2 och F3 (SFS 4399 eller motsvarande). Planritning
bifogas.
I en butiksbyggnad i ett separat skyddsmagasin separat från butikslokalen, högst 100 kg explosiva varor
av klass F2 och F3 (förvaringsutrymme enligt förordning 1101/2015 25§) Planritning bifogas.
I en container på gådsplanen utanför försäljningsstället får lagras högst i fyra veckor. Produkterna
av klass F1, F2 och F3 skall förvaras i sina egna förpackningar och högst 500kg totalt, och så att
produkter av farlighetsklass 1.3 högst 200kg (ett förord enligt förordningen 1101/2015 26§ och 28§)
Planritning eller tomtkarta bifogas.
annan upplagringslösning, detaljerad utredning bifogas.

Om explosiva varor lagras i en container på en gårdsplan ska till anmälan bifogas markägarens/innehavarens
skriftliga tillstånd till att containern placeras på gården. Det är förbjudet att lagra explosiva varor i ett parkerat fordon.
TRANSPORTER/
KOMPLETTERINGAR

Transporter med ADR-fordon och -körtillstånd.
Transport utan ADR-fordon och -körtillstånd och i transportenheter överstiger inte de mängder som avses i punkt 1.1.3.6.3 i bilaga A till kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen
på väg (fri gräns).

Eventuell närmare utredning av transportarrangemangen:

11.132s Tryckeriservicen

Jag försäkrar att ovanstående uppgifter är korrekta. Jag är medveten om att lämnande av felaktiga uppgifter, brott
mot lagstiftningen om explosiva varor eller försummelse att följa villkoren i räddningsmyndighetens beslut angående
denna anmälan kan leda till att försäljningen avbryts eller till andra nödvändiga åtgärder samt att ärendet överlämnas
till polismyndigheten för undersökning som misstänkt sprängämnesbrott, brott mot bestämmelserna om transport
av farliga ämnen eller brott mot bestämmelserna om explosiva varor.
_____ /_____ 20_____
Underskrift
Åbo
Eriksgatan 35
20100 Åbo

Loimaa
Lamminkatu 48
32200 Loimaa

Namnförtydligande
Pargas
Bläsnäsvägen 7
21600 Pargas

Salo
Kaakelitehtaankatu 4
24260 Salo

Nystad
Liljalaaksonkatu 25
23500 Nystad
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ANMÄLAN OM UPPLAGRING AV FYRVERKERIPJÄSER
I SAMBAND MED HANDEL (KLASS F2 OCH F3)

BILAGOR
1. Utredning av hur upplagringen av explosiva varor har beaktats i räddningsplanen samt vilka metoder
verksamhetsutövaren använder för att garantera säkerheten vid försäljning och upplagring.
2. Lagrens och försäljningsställets placering i byggnaden i relation till övrig verksamhet i byggnaden
(ritning i skala 1:50 eller 1:100)
3. Byggnadens och ett eventuellt containerlagers placering i relation till den övriga omgivningen, den
närmaste omgivningen på hundra meters avstånd (planritning i skala 1:1000 eller 1:2000)
4. Den ansvariga personens examensbetyg (ett eller flera)
5. Den ansvariga personens samtycke till att sköta den ansvariga personens uppgifter
6. Markägarens/innehavarens skriftliga tillstånd till att en container placeras på gården.
7. Skriftlig anvisning enligt förordningen 819/2015 68§, enligt vilken felaktiga fyrverkeripjäser som konsumenten
har returnerat förvaras och återsänds på ett säkert sätt till tillverkaren eller importören.
8. Annan bilaga:

RETURNERING AV BLANKETTEN
Fyll i blanketten och klicka på ”Sänd blanketten”. Du kan också spara blanketten på din dator.
När du returnerar blanketten elektroniskt ska du lämna fältet för underskrift tomt.
Anmälan kan också skickas per post till
Egentliga Finlands räddningsverk/riskhantering, Eriksgatan 35, 20100 Åbo.
Ytterligare information fås på webbplatsen www.vspelastus.fi eller per telefon 050 433 0260,
pelastuslaitos.riskienhallinta@turku.fi
Töm fälten

Åbo
Eriksgatan 35
20100 Åbo

Skriv ut blanketten

Loimaa
Lamminkatu 48
32200 Loimaa

Spara blanketten

Sänd blanketten

Pargas
Bläsnäsvägen 7
21600 Pargas

Salo
Kaakelitehtaankatu 4
24260 Salo

Nystad
Liljalaaksonkatu 25
23500 Nystad
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