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Checklista – kommuner 

För dig som arbetar i kommunen med prövning av tillstånd till saluföring och 
förvaring av fyrverkerier finns här en checklista som hjälp vid handläggning. 
 

Före försäljning Dina anteckningar 

Har tillståndsinnehavaren utsett en 
föreståndare för försäljningen? 

 

Har föreståndaren tillräcklig kunskap för att 
utföra arbetet? 

 

Har försäljningspersonalen tillräcklig kunskap 
för att sälja fyrverkerier? 

 

Är den lokal som ska användas för försäljning 
av fyrverkerier lämplig? 

 

Var bör försäljningsdisken placeras?   

Hur kommer förvaring av fyrverkerierna 
under den tid de inte är till försäljning ske? 

 

 

Under försäljning  

Bedrivs verksamheten på det sätt som 
beskrivs i tillståndsansökan? 

 

Följs eventuella villkor i tillståndet?   

Är samtliga fyrverkerier som säljs godkända 
och märkta på rätt sätt?  

 

Är samtliga fyrverkerier som säljs tillåtna för 
allmänheten att använda utan tillstånd? 

 

Sker utlämning av fyrverkerier endast till 
personer som har rätt ålder? 

 

Är all försäljningspersonal 18 år eller äldre?  

Är alla fyrverkerier placerade på sådant sätt 
att de inte är lätt åtkomliga för andra än 
försäljningspersonalen? 
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Har tomkartonger och annat lättantändligt 
emballage fraktats bort från 
försäljningsdisken? 

 

Finns brandsläckningsutrustning vid 
försäljningsdisken?  

 

Är det fritt från brännbart material (vanligtvis 
2 m) kring försäljningsdisken? 

 

Vet all personal hur föreståndaren kan nås?  

Är försäljningsdisken skyltad med följande 
skyltar?* 

       

 

Förrådet  

Har förrådets väggar och dörrar rätt 
brandskydd? 

 

Finns det brandsläckningsutrustning i 
förrådets närhet? 

 

Förvaras alla fyrverkerier i förrådet när 
butiken är stängd? 

 

Är förrådet fritt från antändbart material, 
brandfarlig vätska eller gas? 

 

Är förrådet låst och förvaras nycklarna så att 
obehöriga inte kan komma åt dem? 

 

Är mängden fyrverkerier i förrådet inom det 
som tillståndet medger? 

 

Är förrådet skyltat med följande skyltar? * 
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*Sedan den 1 juni 2015 gäller nya bestämmelser om varningsskyltar. Under en 
övergångsperiod fram till 1 juni 2019 får även den gul-svarta varningsskylten 
för explosiva varor användas. 

 


	Checklista – kommuner
	Dina anteckningar
	Före försäljning
	Under försäljning
	Förrådet

