Ordensregler for midlertidige
udendørs salgsområder












Friområder skal holdes frie for udstillede varer, oplag m.v.
Områder bag salgsboder skal afspærres forsvarligt for publikum.
Brug af åben ild er forbudt undtagen på særligt indrettede områder.
Brændbart affald skal anbringes i affaldscontainere af svært antændeligt materiale. (Ex. hårdt og
kraftigt plastmateriale og metal.)
Affaldscontainere skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang om dagen.
Ved den enkelte salgsbod må der placeres én affaldscontainer med et
rumindhold på højst 1 m3 til brug for mindre mængder af affald, herunder brændbart affald.
Motorkøretøjer må ikke parkeres i salgsområder. Undtaget herfra er ét motorkøretøj
med direkte tilknytning til salgsboden. Hvis et motorkøretøj benyttes som salgsbod,
må der kun være dette ene køretøj.
Der må maksimalt overnatte 2 personer med tilknytning til den enkelte salgsbod i salgsboden.
Der skal i hver salgsbod, hvori der overnattes, opsættes en røgalarm. Hvis der
overnattes i en campingenhed (campingvogn, autocamper, telt eller lign.) skal der være placeret
en røgalarm.
Der skal være et runderende tilsyn i salgsområder hvor der overnattes. Der
skal ske kontinuerlig rundering i tidsrummet 22.00 – 08.00.
Hvis der sker overnatning i felter, hvor der kan være særlig risiko for antændelse skal følgen sikres:






Der må ikke være åben ild.
Alle kogeapparater skal være slukkede og forsvarligt afbrudt.
At der i felter, hvor der overnattes, ikke er brandfarlige oplag, der er omfattet af
Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter, bortset fra op til 100 kg F-gas.
Alle gasinstallationer skal være frakoblet kogeapparatet.
Gasflasker skal være afmonteret fra apparater og ventiler skal være lukkede.
Alle tomme gasflasker skal fjernes fra felterne.
Alle kul-griller skal være helt slukket inden der sker overnatning.

En runderende vagt skal kontrollere, om ovenstående forhold er udført, og skal være instrueret i steder,
hvor der er særlig risiko for antændelse.
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