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Tilleggsopplysninger til søknad om tillatelse til handel med pyrotekniske varer
(Benyttes sammen med skjema HR- 125)
1. Avstander fra salgssteder til biler, offentlig vei, varemottak, høyspenning, jernbane, trafo og
bensinstasjoner skal fremkomme på skisse/tegninger.
2. Avstand fra bygning, vindu og brennbart materiale skal også fremkomme i skisse/tegninger.
3. Salgssted/telt sammen container skal det være påmontert brannslange (min. 10 meter).
Det samme må fremkomme for container/lager
4. Ved salg og lager innendørs må både lagerrom og salgssted fremkomme på skisse/tegninger i
søknaden. NB. Må ta hensyn til bygningstekniske konstruksjoner.
5. Dersom virksomheten har utstilling inne (kun lovlig å bruke «dummies») og utlevering skjer
ute fra container/lager skal utleveringen skje fra disk foran container. Avstand fra denne type
utleveringssted skal avstandene som er nevnt i punkt 1 og 2 må fremkomme i
skisse/tegninger.
6. Godkjenning av virksomhet/eier der salget finner sted. (Eks. senterledelse, virksomhetsleder
eller eier av bygningen).
7. Tilbakelevering av fyrverkeriet etter 01.januar. Virksomheten må ha betjent åpeningstider fra
min. 2 januar og minst 1. uke. Dette må fremkomme i søknad og salgssted.
8. Utsalgs dager er fra 27.12 til 31.12 og skal foregå i butikkens ordinære åpningstider.
9. Risikovurdering ved utsalg sted. (Moment liste følger vedlagt).
NB! Salg av fyrverkeri i lokaler med boenhet er ikke tillat.
Videre gjør brannvesenet oppmerksom på at utfyllende opplysninger i hht. Regelverk for
salg av pyrotekniske vare. Disse finnes på www.dsb.no
Med hilsen
Hedmarken brannvesen
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Momentliste for risikoanalyse ved salg av fyrverkeri.
Her er momenter som bør vurderes i en risikoanalyse. Det er ikke sikkert alle
momentene er aktuelle for din risikoanalyse. Fyll ut risikoanalyseskjemaet og lag
handlingsplanen etterpå.
Utfylling av risikoanalyseskjemaet
Vurder først sannsynligheten for hendelsen, enten, liten, middels eller stor. Liten
gir tallverdien 1, middels 2 og stor 3. Så vurderer du konsekvensen hvis hendelsen
faktisk inntreffer, med samme tallverdi som over. Produktet av sannsynlighet og
konsekvens viser hvor stor risikoen for de enkelte hendelsene (momentene) er.
Høyere tall gir høyere risiko.
Utfylling av skjema for handlingsplan
De momentene med de høyeste verdiene (over 3) føres over i skejmaet for
handlingsplan. De ulike hendelsene skrives opp og risikoreduserende tiltak føres
inn i skjemaet.
Eksempel
Se vedlagte eksempel på en risikoanalyse for et et utendørs salgssted (telt). En
rekke av de risikoreduserende tiltakene som er beskrevet i handlingsplanen er
organisatoriske tiltak. Handlingsplanen forutsetter at det lages en instruks hvor de
enkelte rutinene er beskrevet. Instruksen vil fungere som en "huskeliste" for alle
som deltar i salget.

Momentliste risiko Handelslokale
Brann inne, lite folk i lokalet/fung.alarmanlegg
Brann inne, lite folk i lokalet/svikt i alarmanlegg
Brann inne, overfylt lokale/fung. alarmanlegget
Brann inne, overfylt lokale/svikt i alarmanlegget
Brann ute/frie rømningsveier
Brann ute/stengte rømningsveier
Brannfarlig vare i lokalet (del av nomalt varesortiment)
For store mengder fyrverkeri
Manglende opplæring av annet salgspersonell
Manglende opplæring i bruk av slukkeapp.
Manglende opplæring i forståelse av brannalarmanl.
Mye annet brennbart i lokalet
Tyveri av fyrverkeri i butikk

Momentliste risiko Lagercontainer
Annen lagring i containeren
Brann i lagerdelen
Brann i parkerte biler
Feil slukkeapparat
Fuktighet
Nødvendig avsperring for biler
Plassering av container (vegg, vinduer, bolig, bensinstasjon, vei etc.)
Påsatt brann utvendig
Tyveri
Tyveri og brann
Vanskelig adkomst for brannvesen
Åpen container, ulåste dører etter uttak

Momentliste risiko Lagerrom
Annen lagring (brannfarlig vare og annen eksplosiv vare)
Brann (elektrisk anlegg, løs varmeovn)
Branndør tetter/lukker ikke ordentlig
Dør å åpen stilling
Lukket emballasje
Tyveri
Utette gjennomføringer i vegger/tak

Momentliste risiko Utvendig salgsted
Brann i parkerte biler
Brann i varmeovn i salgsdelen
Brann som følge av lysanlegg
Brann som følge av varmeovn
Manglende opplæring av salgspersonell
Feil slukkeapparat
Fuktighet
innbrudd i bod/Salgsdel container
Plassering av bod/telt/salgscontainer (vegg, vinduer, bolig, bensinstasjon, vei etc.)
Påsatt brann i åpningstiden
Påsatt brann utenfor åpningstiden bod
Påsatt brann utenfor åpningstiden salgscontainer
Påsatt brann utenfor åpningstiden telt
Røyking
Tyveri
Vanskelig adkomst for brannvesen
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Eksempel på risikoanalyse utvendig salgssted, et telt. NB!
Dette er et eksempel, men gjør dine egne vurderinger.
Se også på handlingsplanen for dette eksempelet
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Eksempel på handlingsplan for utendørs salgssted (telt) etter
utført risikoanalyse
Forhold som kan
medføre risiko
Feil slukkeapparat

Parkering for nær
salgsstedet.

Brann i varmeovn i
teltet

Fuktighet

Påsatt brann utenfor
åpningstiden
Brann som følge av
lysanlegg

Feil plassering av teltet
(vegg, vinduer, bolig,
bensinstasjon, vei etc.)
Manglende opplæring
av salgspersonell

Vanskelig adkomst for
brannvesen

Tiltak
Sjekke at begge pulverapparatene vi skal bruke er
kontrollert i løpet av siste år. Hvis de ikke er det
må de kontrolleres
Sørge for at sperrebåndene alltid er på plass for å
hindre parkering nærmere enn 5m (evt 10m) fra
teltet og at de tåler vær og vind.
Bruk varmeovn med lav overflatetemperatur.
Sjekke at varmeovnen er hel og at komponenter
ikke er ikke skadet. Sjekke at alt elektrisk utstyr er
godkjent for utendørs bruk. Skjøteledning settes i
utendørs kontakt. Alt elektrisk utstyr kobles fra og
settes inn etter stenging av teltet hver kveld.
Varmeovn plasseres 1m fra artiklene og skal ikke
tildekkes.
Ha et par paller tilgjengelig i containeren slik at
varene kan settes på disse i tilfelle det blir regn. I
tilfelle det blir vind så skal det være 8 lecablokker
på lageret for å sikre teltet.
Sørge for at teltet alltid er tomt ved salgsslutt.
Dette gjelder også alt brennbart fra teltet.
Sjekke at armaturer er hele og at komponenter
ikke er ikke skadet. Påse at det brukes riktige
pærer. Se ellers rutiner for bruk av elektrisk utstyr i
instruksen.
Sperre av området hvor telt skal plasseres,
inkludert avstand til parkerte biler dagen før
salgsstart. Kontrollere at avstanden til, vegg etc er
i henhold til salgstillatelsen.
Alle som deltar i salget skal gjennomføre
brannvernforeningens nettkurs og bestå testen
der. Møte med alt salgspersonell for å gjennomgå
våre egne instrukser og rutiner. Alle deltar i
slokkeøvelse samtidig
Kjøreveien fra offentlig vei og inn til teltet
markeres ved hjelp av sperrebånd

Frist for
gjennomføring
1.12

Settes opp
kvelden før
salgsstart og
sjekkes daglig
15.12. Rutiner
for bruk av
elektrisk utstyr
settes inn i
instruksen.

Ansvarlig
for
gjennomføring
Særskilt
utpekt
person (SUP)
SUP, alle

SUP

1.12

SUP

15.12. Rutine
settes inn i
instruks
15.12

SUP, alle

26.12

SUP

Kurs 15.12
Møte 20.12

Alle.
SUP

Morgenen før
salgsstart

SUP

SUP

Røyking

Skilt med røyking forbudt henges opp. Gi beskjed
til de som eventuelt røyker om å slukke røyken

15.12

SUP, alle

Brann i parkerte biler

Hvis brann i parkert bil i nærheten av telt, skal
fyrverkeriartiklene flyttes til container. SUP
vurderer fortløpende. Sperrebåndene skal alltid
være på plass
Sørge for ryddighet rundt salgsstedet slik at det
ikke er noe brennbart som flyter rundt teltet

Settes inn i
instruksen for
salget

SUP

Daglig. Settes
inn i instruksen
for salget
Skal allerede
være i
instruksen

Alle

Påsatt brann i
åpningstiden
Tyveri

Rutine for at teltet skal være tomt etter salgsslutt.
Se rutine for påsatt brann utenfor åpningstid.
Alltid bemannet i åpningstiden.

SUP, alle

Kvittering
for
gjennomføring

