Veiledning til handel med fyrverkeri
Veiledning til forskrift om endring av forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av
eksplosjonsfarlig stoff knyttet til handel med fyrverkeri
DSBs veiledning fra mars 2003 kalt ”Rettleiing om godkjenning, innførsel, oppbevaring, tileigning, handel og bruk av
fyrverkeri” er fortsatt gjeldende, i forhold til de bestemmelser som ikke er endret ved forskriftsendringen av 23. juni
2006.
Denne veiledningen erstatter ovenfor nevnte veiledning ift kravene til handelslokale.

§ 1-3 Definisjoner
Kjøpesenter:

Flere butikker under samme tak med felles rømningsveier eller annet innendørs
fellesareal.

NEI:

Netto eksplosivinnhold

§ 2-3 Overlatelse av eksplosiv vare
Det er ikke tillatt å overlate eksplosiv vare til noen som ikke har adgang til å inneha varen.
Den som lovlig innehar eksplosiv vare kan uten hinder av første ledd overlate slik vare til
andre til bruk på hans vegne i samsvar med bestemmelser om bruk i kapittel 10 eller etter
arbeidsmiljølovgivningen.
Innehar noen under 18 år sprengstoff, krutt eller tennmidler, kan tilsynsmyndighetene ta
varen i forvaring. Det samme gjelder når noen under 16 år innehar pyroteknisk vare klasse Ib. Varen
utleveres etter anmodning fra eieren, eller hvis dette er barnet selv, fra dets foreldre eller den som
har omsorgen for det. Er varen ikke forlangt utlevert innen 3 måneder, kan tilsynsmyndighetene
bestemme at den skal selges eller tilintetgjøres for eierens regning.

§ 2-4 Krav til kvalifikasjoner og skikkethet
Enhver som håndterer eksplosiv vare skal være skikket, ha tilstrekkelige kvalifikasjoner og
blant annet ha opplæring om gjeldende sikkerhetsinstrukser for å imøtekomme kravet til sikker
håndtering.
Person som håndterer eksplosiv vare må være over 18 år. Personer over 16 år kan
allikevel håndtere fyrverkeri klasse Ib.

§ 3-1 Virkeområdet for dette kapittelet
c. pyroteknisk vare listet opp i vedlegg V eller som faller inn under vedlegg VI
d. ammunisjon listet opp i vedlegg V
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Veiledning:
Endringen er en følge av implementeringen av direktiv 2004/57EF.
De artikler som listes opp i vedlegg 1 i direktiv 2004/57, inntatt som vedlegg V til eksplosivforskriften, er de som i
FNs rekommandasjoner for transport av farlig gods er definert som pyrotekniske artikler eller ammunisjon, og som
således er unntatt fra 93/15 direktivet om markedsføring og kontroll med eksplosiv vare til sivilt bruk.
Artikler som listes opp i vedlegg 2 til direktivet, inntatt som vedlegg VI i eksplosivforskriften er pyrotekniske artikler
hvor det må nærmere dokumentasjon til om de faller inn under definisjonen av pyrotekniske artikler eller andre
eksplosiver. Blir de å definere som eksplosiver er de innenfor 93/15, mens de er utenfor dersom de defineres som
pyrotekniske artikler.

§ 4-1 Virkeområdet for dette kapittelet
c. pyroteknisk vare listet opp i vedlegg V eller som faller inn under vedlegg VI

§ 4-2 Overføring av eksplosiv vare
Før overføring av eksplosive vare til eller i Norge kan finne sted skal mottakeren av varen
ha en overføringstillatelse utstedt på et særskilt skjema gitt av sentral tilsynsmyndighet.

Veiledning:
Skjemaet er publisert på www.dsb.no og implementerer direktiv 2004/388 EF.
§ 9-2 Hvem gir tillatelse til handel
Tillatelse til handel med sprengstoff, krutt og tennmidler gis av politiet i det distrikt hvor
virksomheten drives.
Tillatelse til handel med pyroteknisk vare gis av kommunen hvor virksomheten drives.
Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for dekning av faktiske utgifter forbundet
med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og
gjennomføring av tilsyn.
Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II og III må være kommunen i hende
innen 1. mai.

Veiledning:
Forskriften åpner for at kommunen kan innføre et gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med
fyrverkeri, både publikumstilgjengelig i kl. II og III samt profesjonelt i klasse IV.
Gebyret skal dekke kommunens faktiske utgifter forbundet med behandlingen av søknaden, samt dekke utgiftene
forbundet med tilsyn. Gebyret kan i henhold til overgangsbestemmelsen i § 12-6 tidligst innføres fra 1. januar 2007.
Det er opp til kommunen om de velger å innføre gebyret som en fast sats pr. søknad eller som timesats, eller en
kombinasjon av dette. Gebyret bør være i samsvar med eventuelle øvrige saksbehandlingsgebyr i kommunen.
Gebyr forbundet med første gangs utstedelse av selve tillatelsen bør, dersom alt av dokumentasjon foreligger riktig
første gang fra søker, ligge mellom 1100- 1500 kr. I tillegg kommer kostnaden for gjennomført tilsyn. Normalt vil
det være nok med 1 eller 2 tilsyn med utsalgsstedet, (ett før handel og ett under handel). Dersom utsalgsstedet ikke
er i samsvar med tillatelsen og det må foretas flere tilsyn, bør også kostnaden for søker være høyere enn for en
søker som gjør alt korrekt.
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Dersom kommunen gir tillatelsen over flere år under forutsetning av for eksempel egenmelding fra
tillatelsesinnehaver, så bør et eventuelt gebyr for denne behandlingen ligge lavere enn for første gangs behandling
av søknaden.
Det forutsettes at kommunen til enhver tid har oversikt over utsalgssteder med tillatelser til handel med fyrverkeri i
kommunen.
Dersom kommunen velger å innføre gebyret må dette fastsettes av kommunestyret selv gjennom en lokal forskrift.
Forskriften åpner ikke for innføring av gebyr for søknader om tillatelse til avbrenning av fyrverkeri iht forskriftens
§ 2-9.
§ 9-4 Handel med fyrverkeri klasse II og III
Videresalg av fyrverkeri klasse II og III kan kun skje til den som har tillatelse til å drive handel
med slik vare.
Salg og utlevering av 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.
Særskilt utpekt person, jf. § 2-1, eller dennes stedfortreder må være fysisk til stede i
handelslokalet eller på salgsstedet i den tiden salget foregår.
Etter søknad fra kjøper kan kommunen ut fra en brannteknisk vurdering av bl.a. aktuelt
brukssted og årstid, gi særskilt tillatelse til kjøp av fyrverkeri klasse II og III i et enkelt tilfelle og i et
annet tidsrom.

Veiledning:
Den som ønsker å selge fyrverkeri må ha en tillatelse fra kommunen der hvor utsalgsstedet ligger.
Det er iht § 9-2 et vilkår for å få tillatelse til handel at man driver handelsvirksomhet med fast utsalgssted, og kunne
fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret. Det er fra handelslokalet ved dette faste utsalgsstedet at
fyrverkerisalget skal skje, eventuelt fra et utendørs salgssted i nærheten av dette faste utsalgsstedet. Utendørs
salgssted skal da være tydelig merket med hvem som står for salget og hvor denne har sitt faste utsalgssted.
Innehaver av handelsvirksomhet som har fått tillatelse til handel med fyrverkeri, må ikke overdra eller leie ut
tillatelsen til noen andre som står for salget og får inntektene fra salget.
For å få tillatelse til handel med pyroteknisk vare må man være skikket (jfr § 9-1 første ledd). Tillatelse til handel skal
ikke gis dersom det vil føre til vesentlige ulemper for opprettholdelsen av den alminnelige orden og sikkerhet
(jfr § 9-1 andre ledd.) I den forbindelse bør det også vurderes om handelslokalet eller salgsstedet er tenkt plassert i
områder med tett trehusbebyggelse eller andre særlige vernede områder.
I annet ledd heter at salg og utlevering av fyrverkeri skal foretas fra egnet handelslokale eller salgssted.
Med handelslokalet menes lokalet hvor salget foregår inne i et bygg. Med salgssted menes sted hvor salget og
utleveringen av fyrverkeriartiklene foregår utendørs fra spesialtilpassede telt, boder eller containere.
Det er kommunen som gir tillatelse til handel, og som ut i fra en brannfaglig vurdering ut i fra den fremlagte
dokumentasjon må avgjøre om handelslokalet eller salgsstedet er egnet for handel med fyrverkeri.
Egnet handelslokale
Følgende må legges til grunn ved vurderingen av om handelslokalet er egnet.
•
•
•
•

Lokalet er definert som egen branncelle
Lokalet må tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen
Om det fra handelslokalet er forskriftsmessig rømningsveier direkte ut til det fri
Være innrettet slik at publikum ikke får direkte adgang til fyrverkeriartiklene.
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•
•
•
•
•
•
•

Skal være luftig og god plass rundt disken hvor fyrverkeriet er plassert, med mulighet for god køordning.
Egnet slokkemateriell skal være i umiddelbar nærhet av salgsdisken.
Salget av fyrverkeri skal innrettes på en slik måte at dette skjer når publikum er på vei ut av lokalet.
Publikum skal ikke ferdes rundt inne i lokalet etter at de har fått utlevert fyrverkeriartiklene
Det er eget rom i tilknytning til handelslokalet for oppbevaring av fyrverkeriartiklene utenom åpningstiden,
eller det er mulighet for plassering av særskilt godkjent container på utsiden av handelslokalet.
Vurdere om det øvrige varesortimentet som finnes i handelslokalet er forenlig med det å selge fyrverkeri
(eks. brannfarlig vare)
Lett antennelige varer i nærheten av salgsdisken bør fjernes

Det er både for salg innendørs og utendørs et krav om at salget skal foregå over disk, og av betjening.
Selvbetjening, fjernsalg eller dørsalg av fyrverkeri er ikke tillatt.
Det tillates ikke at det utleveres eller oppbevares fyrverkeri i kjøpesenter. Dersom butikker som holder til i
kjøpesenter skal få tillatelse til å selge fyrverkeri, må de i selve handelslokalet kun ha utstillingsvare uten
kruttladning. Selve utleveringen av fyrverkeriet må skje fra en bod el. plassert på utsiden av kjøpesenteret.
Bodene el. må være plassert på steder hvor de ikke fører til ulemper for den alminnelige orden og sikkerhet, og slik
at publikum ikke får direkte adgang til fyrverkeriartiklene.
Kjøpesenter
Det er ingen entydige definisjoner på hva som menes med kjøpesenter. I § 1-3 er det derfor tatt inn en definisjon
som innebærer at flere butikker som ligger under samme tak og som har felles rømningsveier eller annet felles
innendørs areal er å betegne som kjøpesenter. Denne definisjonen vil omfatte alt fra små kjøpesenter med få
butikker på ett plan, til de store med mange butikker over flere plan. Det åpnes derfor for at kommunen kan gjøre
unntak fra forbudet mot utlevering og oppbevaring i mindre kjøpesenter. Dette vil være kjøpesenter med få butikker
på kun ett plan og med korte rømningsveier ut i det fri. Salget bør innrettes på en slik måte at kundene etter
handelen føres ut i det fri, slik at varen ikke tas med inn i aktuelle fellesarealer. Salget må imidlertid ikke foregå i
områder som er sentrale i forbindelse med hovedinngang eller rømningsveier. Handelslokalet må også ellers
tilfredsstille kravene til et egnet handelslokale som nevnt over.
Utlevering og oppbevaring av fyrverkeri er også forbudt nærmere enn 25 meter fra bensinstasjon.
Krav til utendørs salgssted
Forskriften åpner for at salg og utlevering av fyrverkeri kan foregå utendørs fra spesialtilpassede telt, salgsboder
eller containere. Utendørs salgssted må tilfredsstille følgende minimumskrav for å tilfredsstille kravet om egnethet.
Den som står for handelen må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted jf.
§ 9-3, første ledd. Utendørs salgssted for fyrverkeri må være tydelig merket med hvem som står for salget og hvor
denne har sitt faste utsalgssted.
Det er fortsatt et krav om at salget skal foregå over disk, og av betjening. Selvbetjening er ikke tillatt.
Tillatelse til plassering av utendørs salgssted må innhentes av lokal brannmyndighet, mulig også av politiet iht.
lokale politivedtekter. Salgsstedet må plasseres slik at det ikke fører til ulempe for den alminnelige orden og
sikkerhet.
Dersom utendørs salgssted er i tilknytning til container for midlertidig oppbevaring av fyrverkeri, skal det være minst
10 meter til parkerte biler og 25 meter til boligenheter, jf det som står om oppbevaring i container i kapittel 3 i
”Rettleiing om godkjenning, innførsel, oppbevaring, tileigning, handel og bruk av fyrverkeri”
Er salgsstedet ikke i tilknytning til container for midlertidig oppbevaring, skal det være minst 5 meter til parkerte biler
og minst 5 meter til uklassifisert vegg i bygning. Er vegg i nabobygg klassifisert som EI 60 eller bedre er
avstandskravet minimum 1 meter (dette gjelder også ift boenheter).
Utendørs salgssted skal være en konstruksjon av varig karakter (selv om den er flyttbar) der salget kan foregå over
disk, for eksempel telt, salgsbod av tre eller en container. Det tillates ikke direkte utlevering fra
oppbevaringscontainer eller kjøretøy.
Utendørs salgssted av telt må ha en solid grunnkonstruksjon i tre eller metall, kledd med et materiale av god vannog vindavvisende kvalitet. Selve teltduken må ha en passform som omslutter konstruksjonen på en god måte, for å
hindre uønsket adgang fra publikum. Publikum skal ikke ha adgang inn i teltet.
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Bare den ene langveggen skal være åpen mot publikum. Skillet mellom publikum og salgspersonell skal være en
salgsdisk som dekker hele langveggen. Utendørs salgssted av telt bør ellers være som vist på vedlagte bilde.
Utendørs salgssted skal være bemannet i hele åpningstiden. Varene skal i åpningstiden være under kontinuerlig
oppsikt. Utenom åpningstiden skal salgsstedet ryddes for varer. Varene skal da flyttes til godkjent
oppbevaringslager.
Oppbevaringscontainer kan benyttes som salgssted dersom den er delt i to og det ikke er direkte adgang mellom
oppbevaringsdel og salgsdel. Skillevegg skal være klassifisert i minst EI 60. Utstillingstelt som nevnt over skal i
slike tilfeller ikke være tilknyttet oppbevaringsdelen av containeren.
Dersom salgsstedet er i tilknytning til oppbevaringscontaineren må salgsstedet tilfredsstille kravet til at salget skal
foregå over disk. Alle dører skal være lukket mens salget pågår, dvs at kunder må betjenes via åpninger i vegg.
Åpningen i oppbevaringsdelen av containeren må peke bort fra salgsstedet. Åpningen i oppbevaringscontainer bør
ellers alltid peke mot minst farlig område.
I åpningstiden tillates det inntil 100kg NEI pyroteknisk vare på salgsstedet.
Etter åpningstid skal alle fyrverkeriartikler bringes til særskilt godkjent oppbevaringssted.
Containere som tillates for midlertidig oppbevaring av fyrverkeri i salgsperioden skal dersom de benyttes i
tilknytning til utendørs salgssteder eller utleveringssted ha tilkoblet brannslange på minimum 10 meter, som
brannvesenet kan koble seg til. Normalt forsynt med standard NOR kobling. Brukes containeren ikke i tilknytning til
utendørs salgssted skal den kun være forsynt med standard NOR kobling, som beskrevet i ”Rettleiing om
godkjenning, innførsel, oppbevaring, tileigning, handel og bruk av fyrverkeri”
Salgssted skal alltid være utstyrt med egnet brannslokkingsmateriell.
Salgsstedet må ellers være innrettet slik at publikum ikke får direkte tilgang til fyrverkeriartiklene. Publikum skal
heller ikke ha adgang inn i boden eller containeren. Dersom man ønsker kan det trekkes en markise over der hvor
publikum vil stå.
Anlegg for lys og varme i/på salgsstedet skal være fastmontert, ha lav overflatetemperatur og ellers være godkjent
elektrisk anlegg.
Utendørs salgssted må ellers gi er solid og seriøst inntrykk.
Særskilt utpekt person med stedfortreder
Særskilt utpekt person iht eksplosivforskriftens § 2-1 eller dennes stedfortreder må være fysisk tilstede i
handelslokalet eller på salgsstedet i den tiden salget foregår.
Særskilt utpekt person skal enten være innehaver av virksomheten eller en annen ansatt i virksomheten som har
tillatelsen til handel. Virksomheten kan således ikke leie inn en særskilt utpekt person til å stå for salget. Særskilt
utpekt person samt dennes stedfortredere skal påse at håndteringen av fyrverkeriartiklene foregår på en teknisk
riktig og lovlig måte. Særskilt utpekt person samt dennes stedfortredere skal dersom uhellet allikevel er ute, raskt
iverksette de nødvendige tiltak. Særskilt utpekt person samt dennes stedfortredere kan være midlertidig ansatt i
virksomheten, men ansettelsesforholdet må da være av en slik varighet at vedkommende er ansatt i virksomheten
hele den perioden virksomheten håndterer fyrverkeriartikler, dvs fra de mottar bestilte artikler til siste rakett er ute av
virksomhetens besittelse. Det må også tas høyde for at publikum kan komme med returvare.
Virksomheten kan imidlertid leie inn annet kvalifisert personell til å hjelpe til under salget, men særskilt utpekt person
samt dennes stedfortredere må være ansatt.
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Utendørs salgssted av telt

§ 9-5 Krav til handelslokale
Lokale hvor det foregår direkte handel med eksplosiv vare må minst tilfredsstille de til enhver
tid gjeldende tekniske krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det skal ikke være
boenheter i samme bygg som lokale hvor det foregår utlevering og oppbevaring av eksplosiv vare.
I handelslokalet eller ved salgsstedet skal det være oppslag om forbud mot røyking og all bruk
av åpen ild.
Handelslokalet for utlevering av pyroteknisk vare skal ha forskriftsmessige rømningsveier
direkte ut til det fri.
Det må være et særskilt rom i tilknytning til handelslokalet egent for oppbevaring av
pyroteknisk vare eller mulighet for plassering av særskilt godkjent container på utsiden av
handelslokalet.
I handelslokalet kan det i åpningstiden tillates oppbevart enten:
a) 10 kg NEI pyroteknisk vare og 25 kg NEI i rom i tilknytning til handelslokalet eller
b) 100 kg NEI pyroteknisk vare og 100 kg NEI i rom i tilknytning til handelslokalet. Mengden
pyrotekniske vare i handelslokalet og rom i tilknytning til handelslokalet skal til sammen aldri
overstige 100 kg NEI.
Utenom åpningstid skal mengden pyrotekniske vare i handelslokalet ikke overstige 10 kg NEI.
Rom i tilknytning til handelslokalet hvor det skal oppbevares pyroteknisk vare må tilsvare EI60 med minimum begrenset brennbart materiale og ha en EI-60C-dør.
Mengder utover det som fremkommer i tredje ledd bokstav a og b skal oppbevares i særskilt
lager godkjent i henhold til denne forskriftens kapittel 7, eller i særskilt godkjent container.
Utstillingsvarer tilgjengelig for publikum skal være uten kruttladning.

Veiledning:
I første ledd inntas det et forbud mot salg av eksplosive varer fra handelslokaler som ligger i bygg hvor det også er
boenheter. Bakgrunnen for dette forbudet er ønske om å få til en ordning med færre og større utsalgssteder. Den
økte mengde pyroteknisk vare som da tillates i handelslokale er ikke ønskelig i bygg hvor det også er boenheter.1

1

Det kom i høringsrunden til forskrifteendringen kommentarer som gikk i retning av at man kunne tillate handelslokalet også i
bygg med boenheter dersom sikkerheten blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. På bakgrunn av høringskommentarene vil
DSB benytte tiden frem til overgangsordningen går ut (1.januar 2009) for å få gjennomført vurderinger for å se om det er mulig
og i så fall hvilke forutsetninger som må tilfredsstilles for å få etablert et akseptabelt risikonivå fra handelslokaler med
boenheter i samme bygg.
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Forskriften legger opp til at mengdene i femte ledd bokstav a (10 kg NEI i handelslokalet og 25 kg NEI i rom i
tilknytning til handelslokale) kan selges fra butikker som ligger i bygg med boenheter frem til 1. januar 2009. Salg av
de nye økte mengdene i femte ledd bokstav b tillates imidlertid ikke.
I annet ledd er det på bakgrunn av endringen i § 9-4 presisert at oppslag om forbud mot røyking og bruk av åpen ild
skal gjelde både i handelslokale og ved utendørs salgssted.
I tredje ledd presiseres det at det må være forskriftsmessige rømningsveier direkte ut i det fri fra handelslokale hvor
det utleveres pyroteknisk vare. Dette er et krav som er naturlig sett i sammenheng med forbudet om utlevering i
kjøpesenter.
I fjerde ledd fremkommer det som et krav for å få tillatelse til handel at det er et eget lager for oppbevaring av
fyrverkeriartiklene utenom åpningstiden. Lageret kan enten være et særskilt rom i tilknytning til handelslokalet eller
en særskilt godkjent container på utsiden. Containeren skal være som beskrevet i kapittel 3 i ”Rettleiing om
godkjenning, innførsel, oppbevaring, tileigning, handel og bruk av fyrverkeri”
Rom i tilknytning til handelslokalet skal tilfredsstille kravene i § 9-5 syvende ledd.
I henhold til femte ledd er det frem til 1. januar 2009 åpnet for to alternative handelslokaler med fyrverkeri. Med
bakgrunn i et ønske om å få færre og større utsalgssteder vil det kun være utsalgssteder som er egnet for å
oppbevare 100 kg NEI i handelslokalet som blir tillatt etter 1. januar 2009.
DSB ønsker å fjerne de utsalgsstedene som kun er egnet for 10 NEI, da det i forbindelse med slike
i dag foregår endel ulovligheter i forbindelse med oppbevaring av fyrverkeri i butikk under salget, fordi det ikke er
praktisk mulig å overholde dagens vektbegrensning med det store varespekter som tilbys kundene. Det har også
skjedd en utvikling og endring av varetypene. For eksempel teller stjerneskudd inn i vekten av NEI, noe som gjør at
grensen på 10 kg overstiges mye raskere enn før. Det selges i dag også større grad bakkebatterier der kun få
enheter fort gir 10 kg NEI.
Direktoratet har også fått signaler fra brannvesenet at de ”ser igjennom fingrene” i forbindelse med brudd på disse
bestemmelsene. Det store antall produkter, og størrelsen på det publikumstilgjengelige fyrverkeriet, gjør det
nødvendig å ha så mange forskjellige artikler på salgsstedet at man nesten automatisk vil overskride dagens tillatte
mengder. Dette fører derfor til brudd på lovgivningen i en hektisk salgsperiode, i tillegg til unødvendig mye
håndtering av fyrverkeriet. Videre er det blitt opplyst at mange, for å løse dette problemet, oppbevarer fyrverkeri i
biler utenfor salgslokalet. Dette er brudd på bestemmelsene i landtransportforskriften. Hyppig håndtering av
fyrverkeriet fra lager og ut i salgslokale, og oppbevaring i biler på utsiden innebærer etter direktoratets oppfatning
en større risiko, enn at mengden oppbevart i salgslokale økes, for de lokaler som er egnet for det.
Følgende må legges til grunn ved vurderingen av om handelslokalet er egnet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokalet er definert som egen branncelle
Lokalet må tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen
Om det fra handelslokalet er forskriftsmessig rømningsveier direkte ut til det fri
Være innrettet slik at publikum ikke får direkte adgang til fyrverkeriartiklene.
Skal være luftig og god plass rundt disken hvor fyrverkeriet er plassert, med mulighet for god køordning.
Egnet slokkematerial skal være i umiddelbar nærhet av salgsdisken.
Salget av fyrverkeri skal innrettes på en slik måte at dette skjer når publikum er på vei ut av lokalet.
Publikum skal ikke ferdes rundt inne i lokalet etter at de har fått utlevert fyrverkeriartiklene
Det er eget rom i tilknytning til handelslokalet for oppbevaring av fyrverkeriartiklene utenom åpningstiden,
eller det er mulighet for plassering av særskilt godkjent container på utsiden av handelslokalet.
Vurdere om det øvrige varesortimentet som finnes i handelslokalet er forenlig med det å selge fyrverkeri
(eks. brannfarlig vare)
Lett antennelige varer i nærheten av salgsdisken bør fjernes

Utenom åpningstiden skal mengden pyroteknisk var i handelslokalet ikke overstige 10 kg NEI
I åttende ledd foretas det en presisering at mengde utover det som kan oppbevares i handelslokalet og branntrygt
rom i tilknytning til handelslokalet må oppbevares i henhold til forskriftens kapittel 7 eller i særskilt godkjent
container.
I niende ledd fremkommer at utstillingsvare tilgjengelig for publikum skal være uten kruttladning.
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Veiledning til endring av 23. juni 2006 om endring av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

§ 12 – 6 Overgangsbestemmelser
Nytt fjerde, femte og sjette ledd skal lyde:
Fra 1. januar 2009 oppheves § 9-5 femte ledd bokstav a.
Handelslokale med tillatelse til mengder som nevnt i § 9-5 femte ledd bokstav a tillates frem til
1. januar 2009 i bygg med boenheter.
Gebyr som nevnt i § 9-2 annet ledd kan tidligst gjøres gjeldende fra 1. januar 2007.

Veiledning:
Etter 1. januar 2009 er det kun de handelslokalene som er egnet for å ha 100 kg NEI som er tillatt. Butikken trenger
selvfølgelig ikke å ha så mye i lokalet, men det skal uansett være egnet for det.
Handelslokaler som kun har tillatelse til å ha 10 kg NEI i handelslokalet og 25 kg NEI i rom i tilknytning til
handelslokale tillates frem til 1. januar 2009 i bygg med boenheter.
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