
Om salg og oppbevaring av fyrverkeri  
Asker og Bærum brannvesen IKS kommer med viktig informasjon og presiseringer til alle dere 

som ønsker å selge fyrverkeri i romjulen.  

Det er forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (forskrift om fyrverkeri 

og pyrotekniske varer) kapittel 7, Lagring og kapittel 9, Handel som gjelder. 

I tillegg har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kommet med rettelser og 

presiseringer til forskriften og veiledningsteksten til denne. Dette for å tydeliggjøre hva forskriften 

faktisk sier og hvilke vilkår som ligger til grunn og hvorfor.  

1. forskrift om fyrverkeri og pyrotekniske varer §9-3, første ledd: 

«Den som vil ha tillatelse til handel med pyroteknisk vare klasse II og III må drive handelsvirksomhet 

med fast utsalgssted, og kunne fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret. Virksomheten skal ha 

ansatt en særskilt utpekt person med gyldig kompetansebevis utstedt av eksamensadministrator 

utpekt av DSB»  

 

Det vil si at: 

 Det skal drives handelsvirksomhet (butikk) med fast utsalgssted  

 Det skal handles med varer som selges utenom fyrverkerisesongen, slik at man med enkelthet 

kan komme tilbake for retur av varene. 

 Virksomheten skal ha normal åpningstid som for en dagligvarebutikk eller lignende  

 Handelsvirksomheten skal være registret i brønnøysundregisteret med tilhørende informasjon 

om hvilken handel virksomheten driver med.  

 Særskilt utpekt person skal være innehaver eller annen ansatt i virksomheten. Virksomheten 

kan således ikke leie inn en særskilt utpekt person til å stå for salget. 

 

2. forskrift om fyrverkeri og pyrotekniske varer §9-4, andre ledd: 

«Salg og utlevering av annet fyrverkeri klasse II og III direkte til forbruker kan bare skje i tidsrommet 

27. til 31. desember, fra egnet handelslokale eller salgssted over disk og av betjening. Utlevering og 

oppbevaring av fyrverkeri tillates ikke inne i kjøpesenter eller nærmere enn 25 meter fra 

bensinstasjoner. Kommunen kan gjøre unntak fra forbudet om utlevering og oppbevaring av fyrverkeri 

fra mindre kjøpesenter.» 

 

Det vil si at: 

 Handel med fyrverkeri kan bare foregå i tidsrommet fra 27.desember til og med 31. desember.  

 Er enkelte av dagene søndag/helligdag og butikken holder stengt skal det selvfølgelig ikke 

selges fyrverkeri. 

 Salget skal foregå over disk og det skal være betjening bak disken. 

 Publikum skal ikke ha fri tilgang til fyrverkeriartiklene 

 Publikum skal ikke gå rundt inne i butikken med fyrverkeriartiklene og handle andre varer 

 Handelslokale = butikken.  

 Butikken skal være egen branncelle med 2 rømningsveier direkte til det fri 

 Salgssted = Utendørs  

 Skal være tydelig merket med hvilken butikk som har fått tillatelse til å selge fyrverkeri  

 

Sikkerhetsavstander: 

 Rundt container for oppbevaring av fyrverkeri (gjelder også dersom salgsstedet står mindre enn 5 

meter fra containeren): 

 1 meter fra dokumentert EI 60 vegg, eller bedre * 

 4 meter fra vindu/annen åpning. Sideveis når containeren er plassert 1 meter fra EI 60 vegg * 



 10 meter fra parkerte biler 

 10 meter fra brannfarlig vare og 10 meter fra uspesifisert vegg i egen virksomhet 

 25 meter fra bolig 

 15 meter fra nabovirksomhet 

 25 meter fra brennbart opplag/bygning (båtopplag, trevarelager osv) 

 10 meter fra små brennbare opplag (inntil 5 m2) 

 25 meter fra offentlig vei, dersom det er et fysisk skille (som hindrer påkjørsel) i mellom kan 

containeren plasseres 10 meter fra skillet 

 10 meter mellom 2 oppbevaringscontainere med fyrverkeri (plassert i samme retning) 

 

*Skisse 

 
 

 Rundt utendørs salgssted (dersom avstanden til oppbevaringscontaineren er over 5 meter): 

 5 meter fra parkerte biler 

 5 meter fra uklassifisert vegg i bygning 

 1 meter fra ubrennbar fasade (EI 60 eller bedre, dette gjelder også til boenheter) 

 

Frist for innlevering av fullstendig søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri er innen 01.05.19. 

 

Fullstendig søknad skal inneholde følgende dokumentasjon: 

 Søknadskjema 

 Firmaattest 

 Risikokartlegging og handlingsplan for fyrverkerisalget 

 Beskrivelse over hvordan returvarer håndteres 

 Oversiktskart/tegning over plassering av hvor fyrverkeri skal selges 

 Oversiktskart/tegning over plassering av lager/lagringscontainer 

 Kopi av kursbevis for særskilt utpekt person (ansvarshavende) og eventuell stedfortreder(e) 

som begge skal være ansatt i butikken så lenge fyrverkeritillatelsen gjelder 


