
 

 

 

 

 

 

 

Sak 33/20 – Klage på vedtak – salg av fyrverkeri 

 

 

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM SALG AV FYRVERKERI 2020 - Deli de 

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

 

Saksutredning 

Søknad: 

Deli de Luca / Esso Jessheim - Hoffmann AS (Esso Jessheim) søkte 30.04.2020 om salg av 

fyrverkeri fra telt 27.12.2020-31.12.2020, samt lagring av fyrverkeri i container 01.12.2020-

31.01.2021 på adressen Ringvegen 38 på Jessheim.  

 

Avslag: 

Esso Jessheim søkte om tillatelse til salg fra salgstelt, og oppbevaring i container inne på 

eiendommen med bensinstasjon hvor det ikke er andre virksomheter. Det aktuelle området på 

tomta brukes til parkering for kunder og oppstilling av utleietilhengere.  

 

Øvre Romerike brann og redning (ØRB) vurderte derfor at dette inngår i bensinstasjonens 

område og at bensinstasjonens yttergrense er ved ytterkanten av eiendommens asfalterte areal. 

Utlevering og oppbevaring av fyrverkeri kan derfor ikke tillates på eiendommen. Salgsstedet 

ikke er egnet for handel med fyrverkeri. Vilkårene for å gi tillatelse syntes ikke å være 

tilstede. Søknaden ble avslått i vedtak av 26.06.2020. 

 

Klage på avslag: 

Esso Jessheim klaget 08.07.2020 på vedtaket. 

I klagen redegjøres det for at tomten er stor og oversiktlig og at utleietilhengerne kan flyttes 

om denne plasseringen skulle være et problem. Esso Jessheim skriver at ingenting er forandret 

siden salget i 2019 og at brannvesenet ikke hadde innvendinger mot containerplasseringen 

under tilsyn i 2019, og at salget gikk problemfritt. Videre redegjøres det for alle kravene som 

er ivaretatt.  

 

 



 

 

 
Kart/flyfoto med yttergrense og malt avstand i kart. Container og salgstelt er inntegnet av ØRB med bakgrunn i 

kart fra søknaden. (Se under.) 

 

 

Brannvesenet sin 

definering av 

Bensinstasjonens 

yttergrense 
Søkers definering av 

bensinstasjonens yttergrense 

Salgs-

telt 



 

 

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

 

 
 

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

 

 

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: 

- 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.  

- 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). 

- 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. 

 

Beskrivelsen i avslagsvedtaket av tomteområdet uten andre virksomheter med kundeparkering 

og oppstilling av utleietilhengere for bensinstasjonen, er en del av begrunnelsen for at dette 

arealet inngår i bensinstasjonens område, og altså innenfor bensinstasjonens yttergrense.  

Hele området tilhører eiendommen med bensinstasjonen, og det brukes av bensinstasjonen og 

dens kunder. ØRB kan ikke forestille seg hvem sitt område dette er, hvis dette ikke skulle 

være bensinstasjonens område. 

 

Det at øvrige krav krav er ivaretatt er en forutsetning, og ingen argumenter for å avvike fra 

avstanskravet fra bensinstasjoner. 

 

Det at det ikke oppsto noen farlige situasjoner i forbindelse med salget og oppbevaringen i 

2019, er ikke noe argument for å godkjenne i år. Et risikofylt forhold kan gå bra i mange år, 

men dersom en brann skulle oppstå på bensinstasjonen eller ved telt/container, så kan 

konsekvensense bli alvorlige.  

 

Det er riktig at brannvesenet under tilsyn i 2019 ikke hadde innvendinger mot 

containerplasseringen. Det var fordi denne plasseringen ble godkjent av brannvesenet sitt 

representantskap etter omgjøring av avslagsvedtak etter klage. Brannsjefen har imidlertid 

samme faglige vurdering av bensinstasjonens yttergrense i år som i 2019. ØRB sitt styre 

støttet denne vurderingen i 2019 og oppretthold avslagsvedtaket i forbindelse med deres 

behandling av saken før oversendelse til representantskapet.  

 

Det er ikke en akseptabel risiko å kombinere bensinstasjon og eksplosjonsfarlig stoff. 

Brannsjefen opprettholder sin definering av at bensinstasjonens yttergrense er ved ytterkanten 

av eiendommens asfalterte areal. Teltet søkes plassert i denne grensen og containeren søkes 

plassert 10 meter fra dette teltet. Dette er i strid med avstandskravet i forskriften. 

 

Vi finner ingen informasjon i klagen som tilsier at vedtaket bør omgjøres. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Avslagsvedtaket av 26.06.2020 på søknad om salg og oppbevaring av fyrverkeri fra Deli de 

Luca / Esso Jessheim - Hoffmann AS opprettholdes. Saken sendes videre til 

representantskapet for endelig avgjørelse. 

 

 

Alternativ innstilling til vedtak: 

Dersom styret / representantskapet i ØRB legger til grunn defineringen av bensinstasjonens 

yttergrense fra søker (og fra representantskapets i 2019), og finner at salgsstedet så nært 

bensinstasjonen er egnet for handel med fyrverkeri, er det mulig å fatte et 

godkjennelsesvedtak. Da vil salgsteltet og container kunne plassers minst 25 meter fra 

bensinstasjonens yttergrense. 

  



 

 

En mulig alternativ innstilling til vedtak, vil kunne være: 

 

Avslagsvedtaket av 26.06.2020 på søknad om salg og oppbevaring av fyrverkeri 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.  

Saken sendes tilbake til administrasjonen/forebyggende avdeling for utstedelse av 

godkjennelsesvedtak med aktuelle vilkår.  

 

 

 

 

 

 


