
 

       
 
 

 

 
 

 

Sak 26/19 - Klage på avslag på søknad om salg av fyrverkeri 

2019 - Deli de Luca / Esso Jessheim - Hoffmann AS 

 

Dato: 

Arkivref: 

27.09.2019 

2019/3-156 / LEIFMA 

   

 

Saknsnr Styret  Møtedato 

   

   

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM SALG AV FYRVERKERI 2019 - Deli de Luca / Esso 

Jessheim - Hoffmann AS - 0235/4/92 - Ringvegen 38 

Forslag til vedtak: 

Avslag på søknad om salg og oppbevaring av fyrverkeri i klasse Ia, Ib, II og III fra Deli de Luca / 

Esso Jessheim - Hoffmann AS opprettholdes.  

 

Saksutredning 

 

Søknad: 

Deli de Luca / Esso Jessheim - Hoffmann AS søkte 02.05.2019 om tillatelse til salg av fyrverkeri fra 

telt 27.12.2019-31.12.2019, samt lagring av fyrverkeri i container 01.12.2019-31.01.2020 inne på 

område med bensinstasjon med adresse Ringvegen 38, 2066 Jessheim  

 

Brev med foreløpige vurderinger: 

Øvre Romerike brann og redning (ØRB) besvarte søknaden i brev av 31.5.2018. ØRB redegjorde for 

forbudet mot utlevering og oppbevaring av fyrverkeri nærmere enn 25 meter fra bensinstasjoner. Vi 

skrev at det ut i fra den foreløpige søknadsgjennomgang kunne se ut som at søknaden blir rammet av 

dette forbudet. Deli de Luca / Esso Jessheim - Hoffmann AS ble gitt anledning til å trekke søknaden, 

eller til å redegjøre ytterligere. 

 

ØRB viste til de aktuelle konkrete kapitlene i forskrift om fyrverkeri og pyrotekniske varer, samt til 

veiledningen med utfyllende informasjon. Vi tilbød veiledning på telefon, epost eller i møte. 

 

Videre ba vi om supplerende dokumentasjon dersom søknaden ikke ble trukket, herunder 

risikoanalyse, kart, tegninger, samt dokumentasjon på ansettelse og sertifisering. 

 

Supplerende opplysninger: 

Deli de Luca / Esso Jessheim - Hoffmann AS sendte 01.07.2019 inn følgende: 

- Redegjørelse for resertifisering av særskilt utpekt person, og sertifisering av stedfortreder i 

november 2019.  

- «Kart» (skråfoto), med inntegnet plassering av container og telt og oppgitte avstander. 

- Risikoanalyse 



- Ansattskjema 

 

Avslag: 

ØRB handlet søknaden 24.07.2019. Avstandskravet på 25 meter fra bensinstasjon gjelder ikke fra 

pumpene, men fra bensinstasjonens yttergrense pga av andre aktiviteter som kan foregå på 

bensinstasjonens område som for eksempel verksted, opplag av gass, brannfarlig væske etc. Dette er 

en normal bemannet bensinstasjon med betydelig aktivitet gjennom døgnet, med salg av noe 

bilrekvisita og gass i tillegg til drivstoff. Vi vurderte derfor at bensinstasjonens yttergrense er ved 

ytterkanten av eiendommens asfalterte areal. Utlevering og oppbevaring av fyrverkeri kan derfor 

ikke tillates på eiendommen. Vilkårene for å gi tillatelse syntes derfor ikke å være tilstede. 

Salgsstedet ikke er egnet for handel med fyrverkeri. 

 

Videre stilte vi spørsmål ved om kravet til tilstrekkelige kvalifikasjoner i forskrift om fyrverkeri og 

pyrotekniske varer § 2-5 er ivaretatt. I bestemmelsen framkommer det at enhver som håndterer 

eksplosjonsfarlig stoff, skal være skikket og ha tilstrekkelige kvalifikasjoner for å imøtekomme 

kravet til sikker håndtering. Gyldig kompetansebevis vil kunne blitt framskaffet i høst, men innsendt 

risikoanalyse synes å være standardisert analyse som ikke har tatt for seg aktuelle lokale forhold, 

som bensinstasjonen, handelslokalets øvrige varesortiment, samt opplag av gass og bensin. 

 

 

Klage på avslag: 

Deli de Luca / Esso Jessheim - Hoffmann AS klaget på vedtaket 20.08.2019. Fra klagen siteres: 

Først og fremst så klager vi på avstander fra bensinstasjoner som du skriver skal være 25 meter fra 

yttergrense men dette står det ingen ting om i regelverket og yttergrense på en stasjon må jo vøre ved 

innkjøring mot pumper og fra påfylling og der er vi langt over 25 meter fra og i forhold til vaskehall 

er det enda lenger avstand til salgstelt og lager container noe du vet i og med du er der selv 

innimellom. 

Ang verksted som du henviser til er det veldig mange år siden det var noe verksted på den stasjonen. 

Og ang oppbevaring av gass så er det oppbevart i helt andre enden av stasjonen og oppbevares i 

godkjente skap for dette og avlåst. Det er også mulig og flytte dette evnt inn i brannsikkert rom på 

baksiden under salgsperioden om nødvendig da det er ytterst få flasker som selges på denne tiden av 

året. 

Viser også til at fyreverkeri selges fra andre bensinstasjoner i Norge og at dere har tillatt salg fra 

Rema 1000 på Råholt i flere år og der er pumper nærmere enn 25 meter fra salgsplass. 

Og ang avstand både til Trondheimsvein og ringveien oppfyller vi 10 meters kravet. Har selv vært 

der i går og målt på nytt. Og ang avtand fra lagercontainer til salgstelt så vil lagring foregå i 

container m tilkoblet brannslange m godkjent ventil samt alarm på container og om nødvendig så 

kan vi også sette opp sperrebånd ved innkjøring til stasjon selv om dette ikke er påkrevd. Så vi mener 

at med de tiltak og det vi gjør så blir dette en av de sikreste plassene da det i den enden av stasjon er 

minimalt m aktiviteter. 

Vil også si at du fremstiller det som at ansvarlig ikke har salgserfaring m fyrverkeri men jeg har 

solgt fyrverkeri i Eidsvoll og Oslo i mange år. 

Så vi håper du vil omgjøre vedtaket og om nødvendig vil vi ha ett møte på salgsplass og gå igjennom 

avstander o.l. Håper på rask tilbakemelding og vi kan om ønskelig gjøre ytterligere endringer om 

nødvending. 

  



 

 

Regelverket: 

Det framkommer av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (Forskrift om fyrverkeri og 

pyrotekniske varer) § 9-4 at salg og utlevering av fyrverkeri bare kan skje fra egnet handelslokale og 

at det ikke kan tillates utlevering og oppbevaring av fyrverkeri nærmere enn 25 meter fra 

bensinstasjoner.  

 

Av veiledningen til forskriften framkommer følgende: 

- I vurderingen om handelslokalet er egnet, skal det blant annet legges til grunn om det øvrige 

varesortimentet som finnes i handelslokalet er forenlig med det å selge fyrverkeri (eks. 

brannfarlig vare). 

- Avstandskravet gjelder ikke fra pumpene, men fra bensinstasjonens yttergrense pga av andre 

aktiviteter som kan foregå på bensinstasjonens område som for eksempel verksted, opplag av 

gass, brannfarlig væske etc. Hvor en bensinstasjon slutter og begynner, er ikke gitt, men må 

vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. I noen tilfeller er det ikke hensiktsmessig kun å se på 

selve bygningsmassen eller eiendomsgrensen. Man må se på hvor en kan forvente at det 

foregår aktivitet som normalt foregår på en bensinstasjon, altså hva som kan anses som 

bensinstasjonens område, og som kan danne utgangspunkt for avstandskravet.  

- Det er kommunen som gir tillatelse til handel, og utfører den brannfaglige vurderingen av den 

fremlagte dokumentasjonen og som må avgjøre om handelslokalet eller salgsstedet er egnet 

for handel med fyrverkeri.  

 

 

Vurdering av klage: 

Deli de Luca / Esso Jessheim - Hoffmann AS har klagerett. 

Klagen er rettidig ankommet. 

 

Bensinstasjonens yttergrense: 

I forhold til definering av bensinstasjonens yttergrense har vi tatt utgangspunkt i at dette er en normal 

bemannet bensinstasjon med betydelig aktivitet gjennom døgnet, med salg av noe bilrekvisita og 

gass i tillegg til drivstoff. Se underliggende foto.  

 

 
Foto fra Google Steet View, med omsøkt plassering av telt og container på parkeringsplass bak til høyre i bildet. 

 



 
Foto fra Google Steet View, med omsøkt plassering av telt og container på parkeringsplass til høyre i bildet. 

 

  
Foto av bensinstasjonen, med omsøkt plassering av telt og container på parkeringsplass til høyre i bildet det høyre bildet. 

 

 

Klager mener bensinstasjonens yttergrense må være «ved innkjøring mot pumper og fra påfylling». 

Klager kjenner ikke til hva veilederen til forskriften sier om 25 meterskravet. Klager viser til at vi har 

tillatt salg fra Rema 1000 på Råholt. Dette er imidlertid en ubemannet bensinstasjon, uten annen 

aktivitet enn fylling av drivstoff. Vi har derfor vurdert at yttergrensen for bensinstasjonen utenfor Rema 

1000 Råholt er ved biloppstillingsplassen 3 meter fra pumpene. Butikkinngangen og containeren er mer 

enn 25 meter fra denne grensen. Dermed kan vi ikke se at det er noen usaklig forskjellsbehandling.  

Vi har gjort den konkrete vurderingen i hvert tilfelle, som lovgiver angir. Vi finner det fremdeles 

naturlig å definere bensinstasjonen Esso Jessheim sin yttergrense ved ytterkanten av eiendommens 

asfalterte areal. Se gul linje i underliggende kart/flyfoto. Bensinstasjonen er ikke et sted egnet for 

oppbevaring og salg av eksplosiver. Vi kan ikke se at det er grunn til å endre vårt synspunkt fra 

avslagsvedtaket. 

 

I tilfelle styret / representantskapet i ØRB skulle vurdere en annen yttergrense for denne 

bensinstasjonen, må den være som rødstiplet mulig alternativ definering i kart/flyfoto under, for at 

det skal være mulig å godkjenne omsøkte plassering av container og salgstelt.  

 

 



 
Kart/flyfoto med yttergrense og avstander. Container og salgstelt er inntegnet med bakgrunn i kart fra søknaden.  

(Se under.) 

 

 
Kart (skråfoto) fra søknaden, med inntegnet plassering av container og telt og oppgitte avstander. 

 

 

 

Salgs-

telt 



 

 

Handelslokalets egnethet: 

Kravet til handelslokalets egnethet er et eget punkt i forskriften §§ 9-4 og 9-5 med veiledning, 

uavhengig av om handelslokalet er i nærheten av bensinstasjon eller ikke. Dette kravet faller altså 

ikke bort selv om bensinstasjonens yttergrense defineres til å være nærmere pumpene. Det er 

brannvesenet som utfører denne vurderingen av egnetheten.  

 

I tilfelle styret / representantskapet i ØRB skulle vurdere en yttergrense for denne bensinstasjonen 

som gjør det mulig å godkjenne omsøkte plassering av container og salgstelt, må styret vurdere 

salgsstedets egnethet for handel med fyrverkeri. Nærheten til bensinstasjonen er et relevant moment.  

 

 

Kompetanse: 

Vi kan ikke se at anførselen vedrørende kvalifikasjoner og risikoanalyser skal falle bort. Det 

framkommer av forskrift om fyrverkeri og pyrotekniske varer § 9-3 at handelsvirksomheten skal ha 

ansatt en særskilt utpekt person med gyldig kompetansebevis og av forskriftens § 2-5 at enhver som 

håndterer eksplosjonsfarlig stoff, skal være skikket og ha tilstrekkelige kvalifikasjoner for å 

imøtekomme kravet til sikker håndtering. Gyldig kompetansebevis vil kunne blitt framskaffet i høst, 

men innsendte risikoanalyser synes å være standardisert analyser som ikke har tatt for seg aktuelle 

lokale forhold.  

 

Deli de Luca / Esso Jessheim - Hoffmann AS sin risikoanalyse har ingen vurdering av lokale forhold 

som: 

- bensinstasjon (pumper), tanker  

- aktivitet på området, f.eks. småmekking og påfylling etter kjøp av rekvisita (det er imidlertid i 

klagen redegjort for at det ikke verksted-drift) 

- gass (det er imidlertid i klagen redegjort for dette) 

Videre framkommer det av risikoanalysen at: 

- Påsatt brann i åpningstid kan kun føre til liten konsekvens, mens: 

- parkering for nært salgsstedet kan føre til stor konsekvens. 

 

Det er søknadsdokumentasjonen, herunder risikoanalysen, som skal ligge til grunn for å vurdere om 

tillatelse skal gis. Foreliggende risikoanalyser taler for at tillatelse ikke bør gis, selv om særskilt 

utpekt person har solgt fyrverkeri i Oslo og på Eidsvoll i flere år. 

 

I tilfelle styret / representantskapet i ØRB skulle vurdere en yttergrense for denne bensinstasjonen 

som gjør det mulig å godkjenne omsøkte plassering av container og salgstelt, og at salgsstedet 

vurderes som egnet for handel med fyrverkeri, må styret også vurdere om handelsvirksomhetens 

særskilt utpekte person har tilstrekkelige kvalifikasjoner for å imøtekomme kravet til sikker 

håndtering av fyrverkeriet.  

 

 

Forslag til vedtak: 

Avslag på søknad om salg og oppbevaring av fyrverkeri i klasse Ia, Ib, II og III fra Deli de Luca / 

Esso Jessheim - Hoffmann AS opprettholdes.  

 

 

Alternativ innstilling til vedtak: 

Avslag på søknad om salg og oppbevaring av fyrverkeri i klasse Ia, Ib, II og III fra Deli de Luca / 

Esso Jessheim - Hoffmann AS oppheves.  



- Bensinstasjonens yttergrense vurderes til å være ved rødstiplet linje i kart/flyfoto i 

klagevurderingen over. Container og salgstelt kan da plasseres 25 meter fra bensinstasjonens 

yttergrense. 

- Salgsstedet anses egnet for handel med fyrverkeri.  

- Virksomheten og særskilt utpekt person ansees skikket og å ha tilstrekkelige kvalifikasjoner. 

Saken sendes tilbake til administrasjonen/forebyggende avdeling for utstedelse av 

godkjennelsesvedtak med aktuelle vilkår.  

 

 

 

Terje V. Foss 

Konst. Brannsjef 

Leif Magne Lye 

Branningeniør 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


