De syv gode råd – kort og godt

Brug altid beskyttelsesbriller!
Køb og lav aldrig ulovligt fyrværkeri!
Hold aldrig fyrværkeri i hånden!
Kast aldrig med fyrværkeri!
Gå aldrig tilbage til en fuser!
Brug altid en pose til fyrværkeri!
Læn dig ikke ind over fyrværkeriet!
Brug altid din sunde fornuft – så kan mange skader undgås.
Se www.fyrvaerkeri.dk og få flere råd
Du kan læse mere om reglerne på www.retsinfo.dk

Fyrværkeri

... brug din sunde fornuft!
Husk det nu! Brug altid sikkerhedsbriller

9 ud af 10 personer, der kommer til skade med fyrværkeri,
benytter ikke sikkerhedsbriller.
Læs meget mere om børn og fyrværkeri på www.krudtugler.dk

Gode, praktiske råd når du anvender fyværkeri

• Du bør altid sikre at der er frit opskud – det vil sige bombetterne fra romerlys, batterier og raketter kan stige uhindret.
• Vær opmærksom på luntens placering på batteriet, og hvordan du fjerner
luntebeskyttelsen.
• Behold luntebeskyttelsen på – lige indtil du skal antænde.
• Raketter og bomberør skal affyres fra et affyringsrør eller stativ, der er beregnet til formålet – og ikke direkte fra snedriver, jord eller flasker.
• Romerlys kan nedgraves i spand med sand.
• Batterier skal stilles på plan overflade, så de ikke vælter.
• Hvis lunten er placeret øverst kan batteriet evt. graves ned.
• Hold aldrig antændt fyrværkeri i hånden.
• Gå aldrig tilbage til en fuser – forsøg aldrig at tænde den igen.
• Men sørg for at den bliver fjernet – så ingen finder den dagen efter, og måske
kommer til skade. Mange unge kommer til skade i dagende efter den 1.
januar.

Det siger loven om anvendelse af fyrværkeri

§ 41. Anvendelse af fyrværkeri må ikke finde sted i mindre afstand
end 100 meter fra landbrugsbygninger med hold af dyr, hundekenneler
og andre dyrehold samt arealer med udegående dyr.
§ 43. Konsumfyrværkeri må kun anvendes i perioden 1. december
- 5. januar, jf. lovens § 2, stk. 4.
§ 45. For anvendelse af konsumfyrværkeri gælder ud over det, der
følger af § 40 og § 41 følgende:
1) Anvendelse af konsumfyrværkeri, må ikke finde sted i mindre
afstand end:
a) 100 m fra bygninger med let antændeligt tag, stakke eller anden
opbevaring i det fri af let antændelige stoffer, herunder fyrværkeri,
større oplag af træ, brændsel, brændbar emballage og lignende,
oplag af brandfarlige væsker, F-gas eller overjordiske naturgasinstallationer, og
b) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden
brændbar vegetation.
2) Anvendelse af raketter må ikke finde sted i mindre afstand end:
a) 10 m fra bygningers åbninger,
b) 200 m fra bygninger med let antændeligt tag, stakke eller anden
opbevaring i det fri af let antændelige stoffer, herunder fyrværkeri,
større oplag af træ, brændsel, brændbar emballage og lignende,
oplag af brandfarlige væsker, F-gas eller overjordiske naturgasinstallationer, og
c) 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden
brændbar vegetation.
Stk. 2. I vindens retning fordobles de i stk. 1, nr. 1 og 2, angivne afstande.

Opbevaring af fyrværkeri

Du må transportere og opbevare fyrværkeri med max. 5 kg NEM.
NEM står for Netto Ekslosivstof-Mængde og angiver, hvor meget krudt, der er i
fyrværkeriet. NEM-vægten er angivet på fyrværkeriet.
Fyrværkeriet skal opbevares på en fornuftig måde. Læg det tørt, væk fra elektriske apparater og varmekilder. Du skal opbevare alt fyrværkeri utilgængeligt
for børn.

Sådan gør du med overskydende fyrværkeri

Du må godt gemme fyrværkeriet til det igen bliver 1. december, men du må
maks. opbevare 5 kg NEM. NEM-vægten står på fyrværkeri.
Har du fyrværkeri, der ikke virkede efter hensigten, skal det bortskaffes som
farligt affald. Spørg på din genbrugsplads.

Tag det alvorligt når du anvender fyrværkeri
Ulovligt fyrværkeri

Køb og brug aldrig ulovligt fyrværkeri. Det bliver aldrig kvalitetskontrolleret, og
kan derfor virke helt anderledes, end du forventer.
Skulle du forvolde skade på dig selv eller andre med ulovligt fyrværkeri - er der
ingen forsikring, der dækker og du er økonomisk ansvarlig.

Godkendt fyrværkeri

Check at dit fyrværkeri er forsynet med et SIK-nummer eller en CE-godkendelse, som er placeret på produktet ved vejledningen.
Disse godkendelsesnumre betyder, at produktet har gennemgået udførlige
tests for at opnå en typegodkendelse. Du kan evt. også checke SIK-numre på
Sikkerhedsstyrelsen hjemmeside – www.sik.dk – under godkendt fyrværkeri.

Affyring af fyrværkeri

Du skal altid være varsom med at anvende fyrværkeri. Vær opmærksom på, at
er du påvirket, dækker forsikringen ikke personskade på dig selv. Har du skadet
andre vil skadeslidtes forsikringsselskab gøre dig økonomisk ansvarlig. Udpeg
hellere en fyrværkerimester, som holder sig ædru og kan affyre fyrværkeriet
på en forsvarlig måde. Det er en god ide, at forberede afskydningen i løbet af
eftermiddagen, medens det er lyst så alt kan fastgøres/placeres forsvarligt.
Husk at læse produktvejledningen – der kan være forhold, du skal være særlig
opmærksom på. Husk at købe sikkerhedsbriller til både dig selv, din familie og
eventuelle gæster

De gode råd så nytåret bliver vellykket

Når tiden er inde til at brænde fyrværkeriet af – så husk følgende gode råd ved
affyringen og opbygningen af fyrværkeriet:
• Følg altid vejledningen på de enkelte produkter.
• Opbevar altid fyrværkeri i en pose eller i en kasse – ikke i lommerne.
• Overhold minimums sikkerhedsafstand til publikum. Afstanden
finder du på fyrværkeriet sammen med brugsvejledningen.
• Kast aldrig med fyrværkeri – det kan give alvorlige skader på
ansigt og hals – og hørelsen.
• Vend fyrværkeriet med affyringsretningen lodret op. Bemærk at
der på mange batterier er en pil, der viser skudretningen –
men ikke på alle.
• Brug eventuelt stormtændstikker eller glødesnor til antændelse.
Tænd lunten i strakt arm og med siden til. Gå derefter hurtigt væk.
• Begynd med de mindste ting fx 3 fontæner på samme tid.
• Det giver en flot og effektfuld oplevelse.
• Tænk i farver og fyr de kulørte artikler af først. Vent med de sølvfarvede til
sidst, da denne farve giver det stærkeste lys.
• Herefter kommer turen til det, som når højere op – fx batterier
og romerlys.
• Slut af med de største batterier og raketter

