Sak 34/20 – Klage på vedtak – salg av fyrverkeri

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM SALG AV FYRVERKERI 2020 - Hurdal
treningsklubb og solsenter Sørlien Eiendom - Vestsidevegen 27

Saksutredning
Søknad:
Hurdal treningsklubb og solsenter Sørlien Eiendom (Hurdal treningssenter) søkte 27.04.2019
om tillatelse til 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 Vestsidevegen 27 i Hurdal.
Foretaket redegjorde i telefonsamtale 09.06.2020 om at virksomhetens handel skjer fra
Vestsidevegen 34 og dreier seg om noe kremer, samt båtdeler og byggevarer.
Befaring og brev med foreløpige vurderinger:
Øvre Romerike brann og redning (ØRB) befarte eiendommen 10.06.2020 ca. kl.16. I
solstudioet var det en automat for salg av engangspakninger med kremer. Foran garasjen lå
det noe impregnert trevirke og en rull fiberduk. Det var ingen oppslag om salg, og vi så ingen
betjening. Vi besvarte søknaden i brev av 11.06.2020. ØRB redegjorde for at det kan se ut
som at Hurdal treningssenter ikke tilfredsstiller kravet om av virksomheten må være en
etablert handelsvirksomhet med handel med varer over disk, med normal åpningstid og et
sortiment av øvrige varer som selges utenom fyrverkerisesongen.
Supplerende opplysninger:
I epost 16.06.2020 kommer det ny informasjon fra Hurdal treningssenter om varer som selges
og om ulike handelsvirksomheter/utsalgssteder på ulike adresser.

Avslag:
Søknaden ble avslått 26.06.2020 med begrunnelse i at virksomhet ivaretar ikke kravet til
etablert handelsvirksomhet med fast utsalgssted med salg over disk. I den grad det foregår
handel fra virksomheten, synes det å være fjernsalg/internettsalg.
Klage på avslag:
Hurdal treningssenter klaget 16.07.2020 på avslaget. I klagen ble det fokusert på
«Gamlecoopen» som utsalgssted og redegjort for dette samvirket sin drift i form av å selge
varer på vegne av ulike foretak. Hurdal treningssenter ønsker at brannvesenet trekker avslaget
og kommer på ny befaring til høsten når butikken forhåpentligvis er i full drift. Det er planlagt
at treningssenteret skal ha butikk både i Vestsidevegen 27 og 34.
ØRB ba om redegjørelse for hvilke varer som skal selges fra Gamlecoopen og når varene
kommer ut i butikken, siden Gamlecoopens butikk da var startet opp, uten varer fra Hurdal
treningsklubb og solsenter Sørlien Eiendom.
I ny redegjørelse mottatt 16.08.2020 presenterer Hurdal treningssenter enda et nytt
utsalgssted, og nye varer. Se mer i oversikten i neste avsnitt.
Oppsummering av handelsvirksomheter/utsalgsteder og varer:
Følgende varer og utsalgssteder er presentert av Hurdal treningssenter:
Dato:
2019

27.04.2020
09.06.2020
16.06.2020

16.07.2020

16.08.2020

Kilde:
Søknad
og
telefonsamtale
Søknad
Telefonsamtale
Epost

Klage på
avslag

Epost

Utsalgssted:
Søknaden ble trukket før vedtak,
da handelsvirksomheten ikke var
kommet i gang.

Adresse:
Vestsidevegen 34

Treningssenteret og garasjen

Vestsidevegen 34
Vestsidevegen 34

Gamle Coopen SA

Vestsidevegen 27

Planlagt fra 01.06.2020:
Ledige lokaler i ny Coop prix
sine lokaler.

Brustadvegen 3

«Alt salg foregår etter avtale.
Dere møter kunder i forhold til
dette i den butikken dere har
varene.»
I påvente av åpning av
«Gamlecoopen»:
- Treningssenteret
- Utenfor kontor
- bakrom i «Gamlecoopen»
«Bemanning basert på avtaler
med kunder.»
Ny butikk i egenregi i (tidligere)
lagerlokale i «Gamlecoopen»,
planlagt åpning 15.09.2020. Det
er lagt med bilder av det
tidligere lagerarealet under
ombygging.

Varer:
Sesongvarer, f.eks.
hagemøbler om
sommeren og
snøfresere om vinteren.
Kremer, båtdeler,
byggevarer.
Treningstimer,
treningskort, soltimer,
solkremer, treningstøy,
båtutstyr, auto hifi og
diverse produkter i
impregnerte materialer.

Vestsidevegen 34
Vestsidevegen 34
Vestsidevegen 27
Vestsidevegen 27

Produkter for soling,
kosmetikk.
Salg av treningskort og
veiledningstimer.
Ting til hus og hytter.
Lokalmat.
Utleie av verktøy.

Regelverket:
Det framkommer av Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (Forskrift om
fyrverkeri og pyrotekniske varer) § 9-3 at den som vil ha tillatelse til handel med pyroteknisk
vare klasse II og III må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted.
I begrepet handelsvirksomhet med fast utsalgssted ligger at virksomheten handler med varer
over disk, har en normal åpningstid og har et sortiment av øvrige varer som selges utenom
fyrverkerisesongen.
Normal åpningstid vil være som for dagligvarebransjen og butikker som i hverdagen kan ha
åpningstid fra om morgenen til om ettermiddagen og muligvis noe kortere på lørdager. DSB
har ikke stilt noen krav til hvor mange produkter som må selges for å kunne være
handelsvirksomhet, men handel av varer skal skje over disk i motsetning til hva fjernsalg,
internettsalg, dørsalg osv. er. Det som er helt klart utenfor eksplosivforskriftens krav er når
det blir opprettet en "handelsvirksomhet" for en kort periode med få varer, nettopp for å stå
for fyrverkerisalget i romjulen. Det faste utsalgsstedet skal være en etablert
handelsvirksomhet.

Vurdering av klage:
Hurdal treningsklubb og solsenter Sørlien Eiendom har klagerett.
Klagen er rettidig ankommet.
Hurdal treningssenter har presentert en rekke ulike utsalgssteder. Det er ikke dokumentert noe
salg over disk i Vessidevegen 34. Det er ikke etablert noe salg i de ledige lokaler i ny Coop
prix sine lokaler i Brustadvegen 3. Det er ikke etablert salg av varer fra Hurdal treningssenter
i butikken «Gamlecoopen» (Gamle Coopen SA). «Gamlecoopen» har dessuten kun åpen i
helgene og ivaretar ikke kravet til normal åpningstid.
Ny butikk i egenregi i (tidligere) lagerlokale i «Gamlecoopen», med planlagt åpning
15.09.2020, tilfredsstiller heller ikke kravet til at handelsvirksomheten med fast utsalgssted
skal være etablert.
Vi finner ingen informasjon i klagen som tilsier at vedtaket bør omgjøres. Krav om å drive
handelsvirksomhet med fast utsalgssted er ikke ivaretatt. Det er ikke etablert et fast
utsalgssted med varer over disk, med normal åpningstid. I den grad det foregår handel fra
virksomheten, synes det å være fjernsalg/internettsalg.

Forslag til vedtak:
Avslagsvedtaket av 26.06.2020 på søknad om salg og oppbevaring av fyrverkeri fra Hurdal
treningsklubb og solsenter Sørlien Eiendom opprettholdes. Saken sendes videre til
representantskapet for endelig avgjørelse.

Alternativ innstilling til vedtak:
Tidsaspektet for en eventuell etablering av ny butikk i egenregi i (tidligere) lagerlokale i
«Gamlecoopen», er usikker. Etableringen er trolig betinget av tillatelse til bruksendring fra
bygningsmyndigheten. Ingen av de planlagte utsalgsstedene med salg over disk med normal

åpningstid, som er presentert i 2019 og 2020 er ennå etablert. Dette understreker usikkerheten
ved Hurdal treningssenter sine planer.
ØRB finner det ikke mulig å foreslå en alternativ innstilling til vedtak innenfor regelverket.

