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Søknad

om tillatelse

til handel med pyroteknisk vare til kommunen

Rin

Kommune:

saker

som
For søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare skal saksbehandlingsfristen
nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd være 2 måneder. Søknaden sendes det lokale
brannvesen, og må være innsendt innen 1.mai i salgsåret.
Salg til forbruker er kun tillatt i tiden 27. - 31. desember.

Opplysninger

fra søker:

1000Brumunddal

1) Forretningensnavn:

Rema

2) Forretningensadresse:

Nils Amblis ve 4, 2380 Brumunddal

3) Forretningenstelefonnr.

62364440

5) Ansvarshavende

utpektperson)
(særskilt

4) E -—post

Amund Rebbestad

10678

(må fysisk vaere tilstede i handelslokalet

eller pà salgsstedet)

(handelssertifikatsnr fra NBF)

6) Stedfortreder
(må fysisk være tilstede ved ansvarshavendes fravær)

7) Varetype (Fyrverkeri-klasse)

2,3

8) Maksimum vekt

Brutto:

9) Oppbevaringsmåte

Container, som i for

10) Salgssted

Utendørs, som i for

(handelssertlfikatsnr fra NBF)

Netto: 250

(Dette vises også med skisse pà side 2)

11) Dersom søker ikke har handelssertifikat må kvittering for kurspåmelding hos NBF

Vedlegg nr:

vedlegges

Vedlegg nr:

12) Firmaattest fra Foretaksregisteret vedlegges

13) Ny søknad (settkryss)
14) Søkers vareleverandør

I:I

Fornyet søknad (settkryss)

1

IX!

Festival F rverkerí AS

Søkers underskrift og stempel

i

i

For tillatelsen gjelder følgende vilkår, jfr. Forskrift av 26. juni 2002om håndtering av eksplosjonsfariig stoff § 9—1:

i
i

Søknad innvilget den
Tillatelsen er gyldig til

H R-125 Revidert03/11

av

*NBF står for Norsk brannvernforeníng

4

Brannsjefens underskrift og stempel

\

i

i
\

r

23.4.2020

Informasjon

om Rema 1000 Brumunddal

- Regnskapstall

I or:

a
l
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Vi har samlet det beste fra alle våre tjenester, nå også bedriftsinformasjon fra
Regnskapstalmo, og tilbyr dataene leven via vàr API-tjeneste.

.L

Sørg for alltid á være oppdaten i egne applikasjoner.

i
i
i
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i
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Se vár utviklerportal for dokumentasjon

og mulighet til à prove tjenesten.
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Rema 1000 Brumunddal
Firmainformasjon

\
i..
i

fra 1881 .no

l
l

Markedsnavn

Rema 1000 Brumunddal

l

Adresse

Nils Amblis veg 4, 2380 Bmmunddal

l

Telefon

62 36 44 40

l

Bransjer

Dagligvare
...__-1:'-

Rema 1000 Brumunddal nes 1881.no 1331

Offisiell foretaksinformasjon

Org nr

977 197 090

Juridisk selskapsnavn

Rema 1000 Brumunddal

Markedsnavn

Rema 1000

Gateadresse

Nils Amblis veg 4. 2380 Brumunddal

Aksjekapital

0

Antall ansatte

15

Selskapsforrn

Bedrift

Etableringsdato

31.01.1997

Registreringsdato

31.01.1997

Stiftelsesdato

31 _01_1997

Registrert i følgende registre

Enhetsregisteret

Morselskap

RF GZ 20 AS

NACE bransjer

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler (4711100)

Regnskapsinformasjon

er ikke tilgjengelig

Rema 1000Brumunddaler -ikke regnskapspllktig
. . ogleller har ikke leven årsregnskap til Brønnøysundregisteret.

© Regnskapstallno. Ansvadig redaktør: Asgeir Ohr_
hflpSIf/WWWJQ
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Påsatt

Fjerning

etter

stengetid

mangler

med fyrverkeri

av slokkeutstyr

i lagringscontainer

av fyrverkeri

brann

Opplæring

for ansatte

i salgstelt

opplæring

vare ved salgstelt

av salgsbetjening

brann

Brannøvelse

Påsatt

Manglende

brannfarlig

Feilparkering

av fyrverkeri

i salgstelt

Brann

Annen

2021

bruk av åpen ild i salgstelt

Tyveri

Røyking,

REMA 1000 Brumunddal-

Risokoanalyse

X

X

><><><><

3

X

Kan skje

Sannsynlighet

2

Skjema

X

X

><

l

X

Liten

Middels

Stor

Liten

Middels

Stor

risikoanalyse

3

Kan føre til

Konsekvens

Z

X

1 produkt

Prioritet

etter

Påsatt brann i container

salgsbetjening
for
rverkeri
Fjerning av fyrverkeri
stengetid

Opplæring av

Dørene

Salgsbod
container

lukkes,

for fyrverkeri

ring 110

tømmes

Ansvarshavende og stedfortreder
fyrverkerisalget starter

ved endt salg, flyttes til

må ha godkjent kurs før

Så lenge det er
varer i container

Hver dag

Innen salgsstart

Innen salgsstart

må gjennomføres

Brannøvelse

for ansatte

Brannøvelse

Så lenge det er

Innen salgsstart

av

varer i container

Øvelse med alle ansatte

Flyttes

Ved levering
fyrverkeri

Container skal ha hengelås m/alarm montert. Container
skal være låst til enhver tid

av

av

Innen salgsstart

Ved levering
fyrverkeriet

Tyveri fra
lagringscontainer

Manglende
slukkeutstyr

opplæring

Flyttes før salg av fyrverkeri

Annen brannfarlig vare ved

salgsdisk

Sperre av området rundt container

av ansatte

Feilpa rkering

opplæring

Slukkeutstyr

tid være under oppsyn

2021

Ansvarshavende

Ansvarshavende

Ansvarshavende

Ansvarshavende

Alle ansatte

Ansvarshavende

Ansvarshavende

Ansvarshavende

Ansvarshavende

Alle ansatte

Ansvarshavende

Ansvarlig for
gjennomføring

Brumunddal-

Frist for
gjennomføring

1000

Innen salgsstart

risikoanalyse-REMA

og åpen ild forbudt

Brann i salgstelt
sjekkes,

utført

Tiltak

etter

mot røyking

skal til enhver

Salgstelt

Tyveri av fyrverkeri
salgsbod

fra

Forbudsskilt

risiko

som kan medføre

Åpen ild og Røyking

Forhold

Skjema for handlingsplan

Kvittering
for
gjennomføring

Kommentar

rundt

håndterin

Etter endt salg av fyrverkeri

av returordnin

rverkeri

vil vi plassere resterende varer i lagringscontainer.

Deretter pakkes dette hensiktsmessig

på det antall paller vi har igjen, sannsynligvis 1 eller 2.

Så kontakter vi Festival Fyrverkeri som bestiller returtransport
Fyrverkeri benytter

er forf

Bring som transportør

til sitt lager. Festival

og Bring har sjåfører og biler som tilfredsstiller

ADR-kravene.

Det kan også forekomme
fyrverkeri.

retur/reklamasjon

fra noen av kundene våre som har kjøpt

Dersom et batteri eller annet produkt ikke har gått av som det skal eller på annen

måte er defekt, vil kunden få refundert
oss. Som regel blir reklamasjoner
reklamasjonene

salgssummen når de leverer det defekte produktet

tilbakelevert

til

til oss tidlig i januar, så i all hovedsak vil de

det måtte være bli sendt til Festival sammen med våre usolgte varer.

Dersom det allikevel skulle komme noen med fyrverkeri

til oss etter at vi har sendt

varene til Festival, tar vi også dette imot og plasserer det i container. Så kontakter vi Festival
for å bestille returtransport

av det enkelte produktet.

i

