
 
 

Salg av nyttårsfyrverkeri 
Veileder for Hol kommune 

 
 
 

Etterfølgende er et utdrag fra regelverket og forenklet fremstilt. For utdypende regler vises det til forskrift og veiledninger til forskrift. 

 Aktuelle spørsmål Krav som stilles § 

    

1. Søknaden   

1.1 Hvem skal søknaden sendes til? Søknaden sendes til: 
Hol brann og feievesen 
Ålmannvegen 8 
3576 Hol 
eller 
postmottak@hol.kommune.no 
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1.2 Søknadsfrist Søknaden må være Hol brann og feievesen i 
hende innen 1. mai. 
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1.3 Hvem kan få tillatelse Virksomhet som driver handelsvirksomhet med 
fast utsalgssted og som kan fremlegge firmaattest 
fra Foretaksregisteret. 
 
Tillatelsen gis til virksomheten slik den fremstår i 
firmaattesten 
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1.4 Krav til søknad? Hva skal 
dokumenteres i søknad? 

Ingen formkrav eller krav til bruk av skjema. 
 
Den som søker skal gi tilsynsmyndigheten de 
opplysninger samt fremlegge dokumentasjon og 
risikoanalyser, som er nødvendig for å vurdere 
om tillatelse skal gis. 
 
Hol brann og feievesen krever dokumentasjon 
som angitt i egen tabell: 
Vedlegg til søknad 
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1.5 Plikten til søker? Skal sørge for at håndtering av pyroteknisk vare til 
enhver tid foregår på en sikkerhetsmessig og 
forsvarlig måte. 
 
Skal sørge for å utpeke en kompetent person, og 
ved behov også stedfortreder, som skal påse at 
håndtering foregår teknisk riktig og på lovlig måte 
(dvs. teknisk riktig og i henhold til opplysninger 
gitt i søknad, betingelser i tillatelse, i henhold til 
egen internkontroll og etter forskrifter). 
 
Utpekt person kan være innehaver av tillatelsen 
eller leder i virksomheten – eller en annen ansatt 
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2 Kompetanse og personell   

2.1 Krav til utpekt person? Skal være ansatt i virksomheten og ha gyldig 
kompetansebevis (dvs. bestått og gyldig 
kurs/opplæring i regi av Brannvernforeningen). 
 
Utpekt person må være minst 18 år. 
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Ved behov skal det også utpekes stedfortreder(e), 
hvor det stilles tilsvarende personkrav. 
 
Særskilt utpekt person, eller dens stedfortreder, 
må være fysisk til stede i handelslokalet eller på 
salgsstedet i den tiden salget pågår. 
 
Utpekt person skal ha god vandel og kunne 
fremlegge politiattest som ikke er eldre enn 3 
mnd. Hol brann og feievesen krever vanligvis ikke 
slik dokumentasjon fremlagt ved behandling av 
søknad om salg av fyrverkeri 
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2.2 Krav til de som betjener salget? Opplært person over 18 år. 
 
Opplæring kan være gitt av den særskilt utpekte 
person 
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3 Oppbevaring   

3.1  Hvor mye kan jeg lagre? Det kan maksimalt oppbevares 100 kg netto 
eksplosiv vare i handelslokalet i åpningstiden og 
10 kg utenom åpningstid. 
 
Det kan maksimalt lagres 100 kg netto eksplosiv 
vare i særskilt rom. 
 
Sum oppbevaring i særskilt rom og handelslokale 
skal aldri overstige 100 kg netto eksplosiv vare. 
Utenom åpningstiden og i salgsperioden kan det 
oppbevares maks 10 kg i salgslokalet. 
 
Det kan lagres opptil 250 kg netto eksplosiv vare 
pr utendørs container. 
 
Søknad om oppbevaring opp til og med 500 kg 
netto eksplosiv vare behandles av Hol brann og 
feievesen. For mengder utover dette må det 
søkes sentralt til DSB. 
 
Netto eksplosiv vare (NEI) skal stå på 
ytteremballasjen. 
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3.2 Krav til særskilt rom? Skal ligge i tilknytning til handelslokalet. 
 
Vegger, tak og gulv må tilsvare minst EI-60 med 
minimum begrenset brennbart materiale (dvs. 
kunne stå imot brann i 60 minutter og være utført 
av ubrennbart eller begrenset brennbart 
materiale). 
 
Krav til dør er EI-60C (dvs. selvlukkende dør med 
minst 60 minutters brannmotstand.) 
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3.3 Krav til container? Container skal kunne stå imot innbrudd i 10 
minutter og være utstyrt med innbruddsalarm. 
 
I tillegg er det en rekke andre krav til for å ha en 
tilpasset container, som utlufting, merking, 
innvendig kledning i kryssfiner, påmontert 
standard NOR-kobling for brannvesenets slanger 
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m.m. I praksis leveres tilpassede containere til 
forhandler via fyrverkerileverandør. 
 
Container i tilknytning til utendørs salg skal i 
tillegg være påkoblet minimum 10 meter med 
brannslange. 

3.4 Plassering av godkjent container? På utsiden av handelslokalet. 
 
Minsteavstand til bolig er 25 meter. 
 
Minsteavstand til bensinstasjon skal være minst 
25 meter. 
 
Container kan plasseres inntil 1 meter fra vegg fra 
handelsokalet dersom veggen har brannklasse 
EI60 eller bedre.  
Avstand til nærmeste vindu eller 
ventilasjonsåpning må ikke være under 4 meter. 
Avstand til kjøretøy eller brennbart opplag skal 
ikke være under 10 meter 
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3.5 I hvilket tidsrom kan jeg lagre? Lagring i forbindelse med fyrverkerihandel 
begrenses til perioden 1. desember til 31. januar 

 

4 Krav til handelslokale   

4.1 Hvordan skal salget skje? Over disk og av betjening 9-4 

4.2 Krav til handelslokalet? Handelslokalet må tilfredsstille de til enhver tid 
gjeldende tekniske krav etter Plan- og 
bygningsloven. 
 
Det skal ikke være boenheter i samme bygg som 
det skjer utlevering og oppbevaring av fyrverkeri. 
 
Det skal være forskriftsmessige rømningsveier 
direkte ut i det fri. 
 
Det skal være oppslag om forbud mot røyking og 
all bruk av åpen ild. 
 
Slokkeutstyr skal være tilgjengelig. 
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5 Annet   

5.1 Når er salgsperioden? Tidsrommet 27.12 til 31.12. 9-4 

5.2 Hvor gjelder handelstillatelsen? Tillatelse til handel gis bare fra et bestemt 
forretningssted. 
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5.3 Hva er aldersgrensen for kjøp av 
fyrverkeri? 

For vanlig nyttårsfyrverkeri er aldersgrensen 18 år 
(16 år for fyrverkeri klasse 1b og ingen 
aldersbestemmelse for klasse 1a). 
 
Raketter og fyrverkeri som kan forveksles med 
leketøy er ikke tillatt. 
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5.4 Veiledning til kjøper/forbruker? Selger skal gi opplysninger/veiledning om bruk. 
Bruksanvisning. 
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5.5 Tillatelsens varighet? Inntil videre eller etter særskilt fastsatt 
tidsavgrensning. 
 
I tillatelsen er det gjerne fastsatt betingelser eller 
forutsetninger for tillatelsen. Tillatelsen er ikke 
gyldig uten at disse er oppfylt. 
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Opphør og tilbakekallelse av tillatelse kan skje 
under gitte forutsetninger. 
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5.6 Krav til risikovurdering? Virksomheten skal kartlegge farer og problemer 
og vurdere risiko. Det skal utarbeides planer og 
gjennomføres tiltak for å redusere risikoen til et 
akseptabelt nivå. 
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5.7 Hvilket regelverk gjelder? Brann- og eksplosjonsvernloven med avledet 
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 
av 26. juni 2002. I tillegg er det i årens løp utgitt 
diverse veiledninger til forskriften, men disse må 
sees i sammenheng med hverandre, med tidligere 
forskriftsrevisjoner og gjeldende forskrift. 
Gjeldende forskrift trådde i kraft 1.7.2010. 
 
Internkontrollforskriften av 6. desember 1996. 
Her er det stilt krav til skriftlig dokumentasjon av 
sikkerheten, se tabellen i forskriftens § 5. 

 

    

 

 Vedlegg til søknad Vedlagt 

1 Firmaattest fra Foretaksregisteret.  

2 Kompetansebevis for utpekt person.  

3 Dokumentasjon på at handelslokalet og eventuelt rom for oppbevaring fyller de 
tekniske krav. Herunder: 

- At bygget ikke inneholder boenheter. 
- Tilfredsstiller gjeldende tekniske krav etter Plan- og bygningsloven – 

herunder dagens krav til varsling og ledesystem. 
- Har forskriftsmessig rømningsveier direkte til det fri (riktig antall, avstand, 

rømningslengde og bredde/kapasitet) 
- At lagerrom i tilknytning til handelslokalet har brannklasifisering minst EI60 

(bygd av ubrennbart eller begrenset brennbart materiale) og har EI-60C-dør 
(selvlukkende) 

 

4 Erklæring fra søker om at virksomheten har et internkontrollsystem som ivaretar 
sikkerhet og dokumenterer sikkerhet. Herunder at det er utført risikoanalyse med 
planer/tiltak 

 

5 Situasjonskart i målestokk vedlegges for containeroppbevaring. Aktuelle 
sikkerhetsavstander påføres (sikringsfelt for containerlagring) 
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