
From: Hagehaugen, Siri[Siri.Hagehaugen@dsb.no]
Sent: 09.10.2019 13:58:46
To: Glasser Trond Jørgen[Trond-Jorgen.Glasser@kud.dep.no]
Subject: Vedrørende møte den 30. oktober
Hei
 
DSB regulerer primært brann‐ og eksplosjonsfaren ved bruk av fyrverkeri og pyrotekniske artikler. DSB hovedfokus
er sikkerhet, dvs at den lovlige håndteringen skal skje uten uhell og slik at sikkerheten til befolkningen er
ivaretatt. I tillegg er DSB opptatt av at farlige stoffer ikke skal komme ut av den lovlige håndteringskjeden og
misbrukes til kriminelle handlinger.
 
Pyrotekniske artikler på det norske markedet skal være CE‐merket,  hvilket betyr at de er vurdert oppimot krav
nærmere fastsatt i standarder. CE merkede produkter brukt etter sitt formål og iht den bruksanvisning som følger
varen skal i utgangspunktet ikke fremby noen fare for de som bruker produktet.   Men standarden tar ikke hensyn
til den røykutviklingen man vil få når  flere produkter avfyres samtidig inne på et begrenset område med publikum
tett på.  DSB er dessverre ikke rett myndighet til å kunne gi svar på om den røyken man da får er helseskadelig. 
 

SIRI HAGEHAUGEN
utredningsleder
Seksjon for kjemikaliesikkerhet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Rambergveien 9
Postboks 2014, 3103 Tønsberg
E-post    Siri.Hagehaugen@dsb.no
                postmottak@dsb.no
Telefon  +47 33 41 27 60
Mobil      +47 99 41 63 22
www.dsb.no
 
Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar
 

Fra: Glasser Trond Jørgen [mailto:Trond‐Jorgen.Glasser@kud.dep.no] 
Sendt: tirsdag 8. oktober 2019 15:14
Til: Hagehaugen, Siri <Siri.Hagehaugen@dsb.no>
Emne: Vedrørende møte den 30. oktober
 
Hei
 
I forbindelse med vårt møte den 30. oktober om bruk av pyroteknikk på fotballkamper har vi fått oversendt noen
produktblad fra Norges Fotballforbund over pyroartikler som visstnok skal være godkjente for bruk i dag.
Fotballforbundet er interessert i å få vite om noen av disse stoffene er/kan være helseskadelige. Dersom dere har
mulighet til å uttale dere noe om det på møtet, hadde det vært fint.
 
Mvh
 
 
Trond Glasser
seniorrådgiver/Senior Adviser
Avdeling for sivilsamfunn og idrett/Department of Civil Society and Sports
_______________
Kulturdepartementet/ MInistry of Culture
Postboks 8030 Dep/ P.O. Box 8030 Dep
0030 Oslo

Telefon/Telephone: +47 22248072/22248064
e-post/e-mail:  tjg@kud.dep.no
 
 



From: Hagehaugen, Siri[Siri.Hagehaugen@dsb.no]
Sent: 09.10.2019 13:58:46
To: Glasser Trond Jørgen[Trond-Jorgen.Glasser@kud.dep.no]
Subject: Vedrørende møte den 30. oktober
Hei
 
DSB regulerer primært brann‐ og eksplosjonsfaren ved bruk av fyrverkeri og pyrotekniske artikler. DSB hovedfokus
er sikkerhet, dvs at den lovlige håndteringen skal skje uten uhell og slik at sikkerheten til befolkningen er
ivaretatt. I tillegg er DSB opptatt av at farlige stoffer ikke skal komme ut av den lovlige håndteringskjeden og
misbrukes til kriminelle handlinger.
 
Pyrotekniske artikler på det norske markedet skal være CE‐merket,  hvilket betyr at de er vurdert oppimot krav
nærmere fastsatt i standarder. CE merkede produkter brukt etter sitt formål og iht den bruksanvisning som følger
varen skal i utgangspunktet ikke fremby noen fare for de som bruker produktet.   Men standarden tar ikke hensyn
til den røykutviklingen man vil få når  flere produkter avfyres samtidig inne på et begrenset område med publikum
tett på.  DSB er dessverre ikke rett myndighet til å kunne gi svar på om den røyken man da får er helseskadelig. 
 

SIRI HAGEHAUGEN
utredningsleder
Seksjon for kjemikaliesikkerhet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Rambergveien 9
Postboks 2014, 3103 Tønsberg
E-post    Siri.Hagehaugen@dsb.no
                postmottak@dsb.no
Telefon  +47 33 41 27 60
Mobil      +47 99 41 63 22
www.dsb.no
 
Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar
 

Fra: Glasser Trond Jørgen [mailto:Trond‐Jorgen.Glasser@kud.dep.no] 
Sendt: tirsdag 8. oktober 2019 15:14
Til: Hagehaugen, Siri <Siri.Hagehaugen@dsb.no>
Emne: Vedrørende møte den 30. oktober
 
Hei
 
I forbindelse med vårt møte den 30. oktober om bruk av pyroteknikk på fotballkamper har vi fått oversendt noen
produktblad fra Norges Fotballforbund over pyroartikler som visstnok skal være godkjente for bruk i dag.
Fotballforbundet er interessert i å få vite om noen av disse stoffene er/kan være helseskadelige. Dersom dere har
mulighet til å uttale dere noe om det på møtet, hadde det vært fint.
 
Mvh
 
 
Trond Glasser
seniorrådgiver/Senior Adviser
Avdeling for sivilsamfunn og idrett/Department of Civil Society and Sports
_______________
Kulturdepartementet/ MInistry of Culture
Postboks 8030 Dep/ P.O. Box 8030 Dep
0030 Oslo

Telefon/Telephone: +47 22248072/22248064
e-post/e-mail:  tjg@kud.dep.no
 
 



From: Hagehaugen, Siri[Siri.Hagehaugen@dsb.no]
Sent: 09.10.2019 13:58:46
To: Glasser Trond Jørgen[Trond-Jorgen.Glasser@kud.dep.no]
Subject: Vedrørende møte den 30. oktober
Hei
 
DSB regulerer primært brann‐ og eksplosjonsfaren ved bruk av fyrverkeri og pyrotekniske artikler. DSB hovedfokus
er sikkerhet, dvs at den lovlige håndteringen skal skje uten uhell og slik at sikkerheten til befolkningen er
ivaretatt. I tillegg er DSB opptatt av at farlige stoffer ikke skal komme ut av den lovlige håndteringskjeden og
misbrukes til kriminelle handlinger.
 
Pyrotekniske artikler på det norske markedet skal være CE‐merket,  hvilket betyr at de er vurdert oppimot krav
nærmere fastsatt i standarder. CE merkede produkter brukt etter sitt formål og iht den bruksanvisning som følger
varen skal i utgangspunktet ikke fremby noen fare for de som bruker produktet.   Men standarden tar ikke hensyn
til den røykutviklingen man vil få når  flere produkter avfyres samtidig inne på et begrenset område med publikum
tett på.  DSB er dessverre ikke rett myndighet til å kunne gi svar på om den røyken man da får er helseskadelig. 
 

SIRI HAGEHAUGEN
utredningsleder
Seksjon for kjemikaliesikkerhet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Rambergveien 9
Postboks 2014, 3103 Tønsberg
E-post    Siri.Hagehaugen@dsb.no
                postmottak@dsb.no
Telefon  +47 33 41 27 60
Mobil      +47 99 41 63 22
www.dsb.no
 
Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar
 

Fra: Glasser Trond Jørgen [mailto:Trond‐Jorgen.Glasser@kud.dep.no] 
Sendt: tirsdag 8. oktober 2019 15:14
Til: Hagehaugen, Siri <Siri.Hagehaugen@dsb.no>
Emne: Vedrørende møte den 30. oktober
 
Hei
 
I forbindelse med vårt møte den 30. oktober om bruk av pyroteknikk på fotballkamper har vi fått oversendt noen
produktblad fra Norges Fotballforbund over pyroartikler som visstnok skal være godkjente for bruk i dag.
Fotballforbundet er interessert i å få vite om noen av disse stoffene er/kan være helseskadelige. Dersom dere har
mulighet til å uttale dere noe om det på møtet, hadde det vært fint.
 
Mvh
 
 
Trond Glasser
seniorrådgiver/Senior Adviser
Avdeling for sivilsamfunn og idrett/Department of Civil Society and Sports
_______________
Kulturdepartementet/ MInistry of Culture
Postboks 8030 Dep/ P.O. Box 8030 Dep
0030 Oslo

Telefon/Telephone: +47 22248072/22248064
e-post/e-mail:  tjg@kud.dep.no
 
 



From: Glasser Trond Jørgen[Trond-Jorgen.Glasser@kud.dep.no]
Sent: 14.10.2019 11:43:57
To: Hagehaugen, Siri[Siri.Hagehaugen@dsb.no]
Subject: Vedrørende møte den 30. oktober
Hei igjen
 
Det har blitt litt mas fra meg angående dette møtet den 30. oktober. Jeg beklager det, men det er én ting til jeg
ønsker å nevne før selve møtet.
 
Spørsmålet om å få på plass nasjonale retningslinjer/rammer for akseptabel pyrobruk på fotballkamper kom opp i
en telefonsamtale jeg hadde med Per Isdahl. Som følge av dette har vi i Kulturdepartementet tatt initiativet til å
invitere til møte om dette. Men vi har jo ingen spesielle kunnskaper på dette området. Jeg er sikker på at både
fotballforbundet og OBRE har synspunkter på dette, men for å sikre at møtet blir så fruktbart som mulig, hadde det
vært fint om dere kunne lagt fram noen ideer på møtet om hva som kan være akseptabel pyrobruk, og hvordan vi i
fellesskap kan arbeide videre med å få på plass rammer/retningslinjer for dette.
 
Mvh
Trond Glasser
 

Fra: Siri.Hagehaugen@dsb.no <Siri.Hagehaugen@dsb.no> 
Sendt: 9. oktober 2019 13:59
Til: Glasser Trond Jørgen <Trond‐Jorgen.Glasser@kud.dep.no>
Kopi: Per.Isdahl@dsb.no
Emne: SV: Vedrørende møte den 30. oktober
 
Hei
 
DSB regulerer primært brann‐ og eksplosjonsfaren ved bruk av fyrverkeri og pyrotekniske artikler. DSB hovedfokus
er sikkerhet, dvs at den lovlige håndteringen skal skje uten uhell og slik at sikkerheten til befolkningen er
ivaretatt. I tillegg er DSB opptatt av at farlige stoffer ikke skal komme ut av den lovlige håndteringskjeden og
misbrukes til kriminelle handlinger.
 
Pyrotekniske artikler på det norske markedet skal være CE‐merket,  hvilket betyr at de er vurdert oppimot krav
nærmere fastsatt i standarder. CE merkede produkter brukt etter sitt formål og iht den bruksanvisning som følger
varen skal i utgangspunktet ikke fremby noen fare for de som bruker produktet.   Men standarden tar ikke hensyn
til den røykutviklingen man vil få når  flere produkter avfyres samtidig inne på et begrenset område med publikum
tett på.  DSB er dessverre ikke rett myndighet til å kunne gi svar på om den røyken man da får er helseskadelig. 
 

SIRI HAGEHAUGEN
utredningsleder
Seksjon for kjemikaliesikkerhet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Rambergveien 9
Postboks 2014, 3103 Tønsberg
E-post    Siri.Hagehaugen@dsb.no
                postmottak@dsb.no
Telefon  +47 33 41 27 60
Mobil      +47 99 41 63 22
www.dsb.no
 
Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar
 

Fra: Glasser Trond Jørgen [mailto:Trond‐Jorgen.Glasser@kud.dep.no] 
Sendt: tirsdag 8. oktober 2019 15:14
Til: Hagehaugen, Siri <Siri.Hagehaugen@dsb.no>
Emne: Vedrørende møte den 30. oktober
 



Hei
 
I forbindelse med vårt møte den 30. oktober om bruk av pyroteknikk på fotballkamper har vi fått oversendt noen
produktblad fra Norges Fotballforbund over pyroartikler som visstnok skal være godkjente for bruk i dag.
Fotballforbundet er interessert i å få vite om noen av disse stoffene er/kan være helseskadelige. Dersom dere har
mulighet til å uttale dere noe om det på møtet, hadde det vært fint.
 
Mvh
 
 
Trond Glasser
seniorrådgiver/Senior Adviser
Avdeling for sivilsamfunn og idrett/Department of Civil Society and Sports
_______________
Kulturdepartementet/ MInistry of Culture
Postboks 8030 Dep/ P.O. Box 8030 Dep
0030 Oslo

Telefon/Telephone: +47 22248072/22248064
e-post/e-mail:  tjg@kud.dep.no
 
 

 



From: Hagehaugen, Siri[Siri.Hagehaugen@dsb.no]
Sent: 14.10.2019 15:06:40
To: Glasser Trond Jørgen[Trond-Jorgen.Glasser@kud.dep.no]
Subject: Vedrørende møte den 30. oktober
Hei,
 
Jeg kan jo si hva som er DSBs standpunkt i saken så kan du jo vurdere om det er behov for møtet.
 
Gjeldende regelverk for håndtering av pyrotekniske artikler er under revisjon. Ny forskrift skal etter planen tre i
kraft 1. juli 2020, hvilket betyr at den må ut på høring på nyåret.
 
Både etter gjeldende forskrift og etter den nye vil det være krav om at pyrotekniske artikler skal brukes etter sitt
formål og i tråd med bruksanvisningen.
Fyrverkeri kan i dag kun avfyres fritt på nyttårsaften mellom kl 18:00 og 02:00. Skal fyrverkeri avfyres på andre
tidspunkt eller i brannfarlige omgivelser så må det foreligge en tillatelse fra brannvesenet.  I ny forskrift vurderer
vi å foreslå at tillatelse til avfyre fyrverkeri på andre tidspunkt enn nyttårsaften kun kan gis til klasse IV
pyrotekniker eller scenepyrotekniker.  
 
Forbud mot privat bruk av fyrverkeri er ikke et tema for denne forskriftsrevisjonen, men DSB har på bakgrunn av
bl.a. en innspillskonferanse arrangert i mai i år anbefalt overfor Justis‐ og beredskapsdepartementet at et forbud
mot privat bruk av fyrverkeri utredes.
 
Gitt ovenfor nevnte er det DSB sitt utgangspunkt at dersom det skal avfyres fyrverkeri ifm fotballkampen så skal
dette skje av en person som minimum er sertifisert som scenepyrotekniker.   Vedkommende må da sørge for at
sikkerheten blir ivaretatt ift de produkter som benyttes , og at avfyringen skjer på en anvist plass som ikke setter
sikkerheten til publikum i fare.
 
 
 

SIRI HAGEHAUGEN
utredningsleder
Seksjon for kjemikaliesikkerhet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Rambergveien 9
Postboks 2014, 3103 Tønsberg
E-post    Siri.Hagehaugen@dsb.no
                postmottak@dsb.no
Telefon  +47 33 41 27 60
Mobil      +47 99 41 63 22
www.dsb.no
 
Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar
 

Fra: Glasser Trond Jørgen [mailto:Trond‐Jorgen.Glasser@kud.dep.no] 
Sendt: mandag 14. oktober 2019 11:44
Til: Hagehaugen, Siri <Siri.Hagehaugen@dsb.no>
Kopi: Isdahl, Per <Per.Isdahl@dsb.no>
Emne: SV: Vedrørende møte den 30. oktober
 
Hei igjen
 
Det har blitt litt mas fra meg angående dette møtet den 30. oktober. Jeg beklager det, men det er én ting til jeg
ønsker å nevne før selve møtet.
 
Spørsmålet om å få på plass nasjonale retningslinjer/rammer for akseptabel pyrobruk på fotballkamper kom opp i
en telefonsamtale jeg hadde med Per Isdahl. Som følge av dette har vi i Kulturdepartementet tatt initiativet til å
invitere til møte om dette. Men vi har jo ingen spesielle kunnskaper på dette området. Jeg er sikker på at både
fotballforbundet og OBRE har synspunkter på dette, men for å sikre at møtet blir så fruktbart som mulig, hadde det



vært fint om dere kunne lagt fram noen ideer på møtet om hva som kan være akseptabel pyrobruk, og hvordan vi i
fellesskap kan arbeide videre med å få på plass rammer/retningslinjer for dette.
 
Mvh
Trond Glasser
 

Fra: Siri.Hagehaugen@dsb.no <Siri.Hagehaugen@dsb.no> 
Sendt: 9. oktober 2019 13:59
Til: Glasser Trond Jørgen <Trond‐Jorgen.Glasser@kud.dep.no>
Kopi: Per.Isdahl@dsb.no
Emne: SV: Vedrørende møte den 30. oktober
 
Hei
 
DSB regulerer primært brann‐ og eksplosjonsfaren ved bruk av fyrverkeri og pyrotekniske artikler. DSB hovedfokus
er sikkerhet, dvs at den lovlige håndteringen skal skje uten uhell og slik at sikkerheten til befolkningen er
ivaretatt. I tillegg er DSB opptatt av at farlige stoffer ikke skal komme ut av den lovlige håndteringskjeden og
misbrukes til kriminelle handlinger.
 
Pyrotekniske artikler på det norske markedet skal være CE‐merket,  hvilket betyr at de er vurdert oppimot krav
nærmere fastsatt i standarder. CE merkede produkter brukt etter sitt formål og iht den bruksanvisning som følger
varen skal i utgangspunktet ikke fremby noen fare for de som bruker produktet.   Men standarden tar ikke hensyn
til den røykutviklingen man vil få når  flere produkter avfyres samtidig inne på et begrenset område med publikum
tett på.  DSB er dessverre ikke rett myndighet til å kunne gi svar på om den røyken man da får er helseskadelig. 
 

SIRI HAGEHAUGEN
utredningsleder
Seksjon for kjemikaliesikkerhet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Rambergveien 9
Postboks 2014, 3103 Tønsberg
E-post    Siri.Hagehaugen@dsb.no
                postmottak@dsb.no
Telefon  +47 33 41 27 60
Mobil      +47 99 41 63 22
www.dsb.no
 
Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar
 

Fra: Glasser Trond Jørgen [mailto:Trond‐Jorgen.Glasser@kud.dep.no] 
Sendt: tirsdag 8. oktober 2019 15:14
Til: Hagehaugen, Siri <Siri.Hagehaugen@dsb.no>
Emne: Vedrørende møte den 30. oktober
 
Hei
 
I forbindelse med vårt møte den 30. oktober om bruk av pyroteknikk på fotballkamper har vi fått oversendt noen
produktblad fra Norges Fotballforbund over pyroartikler som visstnok skal være godkjente for bruk i dag.
Fotballforbundet er interessert i å få vite om noen av disse stoffene er/kan være helseskadelige. Dersom dere har
mulighet til å uttale dere noe om det på møtet, hadde det vært fint.
 
Mvh
 
 
Trond Glasser
seniorrådgiver/Senior Adviser
Avdeling for sivilsamfunn og idrett/Department of Civil Society and Sports
_______________
Kulturdepartementet/ MInistry of Culture



From: Glasser Trond Jørgen[Trond-Jorgen.Glasser@kud.dep.no]
Sent: 15.10.2019 10:42:13
To: Hagehaugen, Siri[Siri.Hagehaugen@dsb.no]
Subject: Vedrørende møte den 30. oktober
Hei, og takk for nyttig tilbakemelding
 
Vi mener fortsatt at det vil være nyttig å ha et møte om bruk av pyro på fotballkamper der fotballforbundet deltar.
Gitt opplysningene fra deg kan det synes mer hensiktsmessig å vente med å lage eventuelle nasjonale
retningslinjer til forskriften er klar. Det kunne derimot være nyttig om dere fortalte litt om arbeidet dere nå gjør
med forskriften, hvor arbeidet nå står, hvilke avveininger dere har gjort underveis og hvilke konsekvenser den vil
 kunne få bl.a. for idrettsarrangementer. Videre vil det være fint om dere kunne sagt noe om videre prosess, inkl.
mulighet for å avgi høringsuttalelse. Vi tror det kan være nyttig at fotballforbundet får anledning til å bli informert
om dette arbeidet og kunne stille spørsmål.  
 
Hva tror dere om et slikt møte? Har dere noen oppfatning om OBRE fortsatt bør være med?
 
Mvh
Trond Glasser
 

Fra: Siri.Hagehaugen@dsb.no <Siri.Hagehaugen@dsb.no> 
Sendt: 14. oktober 2019 15:07
Til: Glasser Trond Jørgen <Trond‐Jorgen.Glasser@kud.dep.no>
Kopi: Per.Isdahl@dsb.no
Emne: SV: Vedrørende møte den 30. oktober
 
Hei,
 
Jeg kan jo si hva som er DSBs standpunkt i saken så kan du jo vurdere om det er behov for møtet.
 
Gjeldende regelverk for håndtering av pyrotekniske artikler er under revisjon. Ny forskrift skal etter planen tre i
kraft 1. juli 2020, hvilket betyr at den må ut på høring på nyåret.
 
Både etter gjeldende forskrift og etter den nye vil det være krav om at pyrotekniske artikler skal brukes etter sitt
formål og i tråd med bruksanvisningen.
Fyrverkeri kan i dag kun avfyres fritt på nyttårsaften mellom kl 18:00 og 02:00. Skal fyrverkeri avfyres på andre
tidspunkt eller i brannfarlige omgivelser så må det foreligge en tillatelse fra brannvesenet.  I ny forskrift vurderer
vi å foreslå at tillatelse til avfyre fyrverkeri på andre tidspunkt enn nyttårsaften kun kan gis til klasse IV
pyrotekniker eller scenepyrotekniker.  
 
Forbud mot privat bruk av fyrverkeri er ikke et tema for denne forskriftsrevisjonen, men DSB har på bakgrunn av
bl.a. en innspillskonferanse arrangert i mai i år anbefalt overfor Justis‐ og beredskapsdepartementet at et forbud
mot privat bruk av fyrverkeri utredes.
 
Gitt ovenfor nevnte er det DSB sitt utgangspunkt at dersom det skal avfyres fyrverkeri ifm fotballkampen så skal
dette skje av en person som minimum er sertifisert som scenepyrotekniker.   Vedkommende må da sørge for at
sikkerheten blir ivaretatt ift de produkter som benyttes , og at avfyringen skjer på en anvist plass som ikke setter
sikkerheten til publikum i fare.
 
 
 

SIRI HAGEHAUGEN
utredningsleder
Seksjon for kjemikaliesikkerhet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Rambergveien 9
Postboks 2014, 3103 Tønsberg
E-post    Siri.Hagehaugen@dsb.no



                postmottak@dsb.no
Telefon  +47 33 41 27 60
Mobil      +47 99 41 63 22
www.dsb.no
 
Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar
 

Fra: Glasser Trond Jørgen [mailto:Trond‐Jorgen.Glasser@kud.dep.no] 
Sendt: mandag 14. oktober 2019 11:44
Til: Hagehaugen, Siri <Siri.Hagehaugen@dsb.no>
Kopi: Isdahl, Per <Per.Isdahl@dsb.no>
Emne: SV: Vedrørende møte den 30. oktober
 
Hei igjen
 
Det har blitt litt mas fra meg angående dette møtet den 30. oktober. Jeg beklager det, men det er én ting til jeg
ønsker å nevne før selve møtet.
 
Spørsmålet om å få på plass nasjonale retningslinjer/rammer for akseptabel pyrobruk på fotballkamper kom opp i
en telefonsamtale jeg hadde med Per Isdahl. Som følge av dette har vi i Kulturdepartementet tatt initiativet til å
invitere til møte om dette. Men vi har jo ingen spesielle kunnskaper på dette området. Jeg er sikker på at både
fotballforbundet og OBRE har synspunkter på dette, men for å sikre at møtet blir så fruktbart som mulig, hadde det
vært fint om dere kunne lagt fram noen ideer på møtet om hva som kan være akseptabel pyrobruk, og hvordan vi i
fellesskap kan arbeide videre med å få på plass rammer/retningslinjer for dette.
 
Mvh
Trond Glasser
 

Fra: Siri.Hagehaugen@dsb.no <Siri.Hagehaugen@dsb.no> 
Sendt: 9. oktober 2019 13:59
Til: Glasser Trond Jørgen <Trond‐Jorgen.Glasser@kud.dep.no>
Kopi: Per.Isdahl@dsb.no
Emne: SV: Vedrørende møte den 30. oktober
 
Hei
 
DSB regulerer primært brann‐ og eksplosjonsfaren ved bruk av fyrverkeri og pyrotekniske artikler. DSB hovedfokus
er sikkerhet, dvs at den lovlige håndteringen skal skje uten uhell og slik at sikkerheten til befolkningen er
ivaretatt. I tillegg er DSB opptatt av at farlige stoffer ikke skal komme ut av den lovlige håndteringskjeden og
misbrukes til kriminelle handlinger.
 
Pyrotekniske artikler på det norske markedet skal være CE‐merket,  hvilket betyr at de er vurdert oppimot krav
nærmere fastsatt i standarder. CE merkede produkter brukt etter sitt formål og iht den bruksanvisning som følger
varen skal i utgangspunktet ikke fremby noen fare for de som bruker produktet.   Men standarden tar ikke hensyn
til den røykutviklingen man vil få når  flere produkter avfyres samtidig inne på et begrenset område med publikum
tett på.  DSB er dessverre ikke rett myndighet til å kunne gi svar på om den røyken man da får er helseskadelig. 
 

SIRI HAGEHAUGEN
utredningsleder
Seksjon for kjemikaliesikkerhet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Rambergveien 9
Postboks 2014, 3103 Tønsberg
E-post    Siri.Hagehaugen@dsb.no
                postmottak@dsb.no
Telefon  +47 33 41 27 60
Mobil      +47 99 41 63 22
www.dsb.no
 



Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar
 

Fra: Glasser Trond Jørgen [mailto:Trond‐Jorgen.Glasser@kud.dep.no] 
Sendt: tirsdag 8. oktober 2019 15:14
Til: Hagehaugen, Siri <Siri.Hagehaugen@dsb.no>
Emne: Vedrørende møte den 30. oktober
 
Hei
 
I forbindelse med vårt møte den 30. oktober om bruk av pyroteknikk på fotballkamper har vi fått oversendt noen
produktblad fra Norges Fotballforbund over pyroartikler som visstnok skal være godkjente for bruk i dag.
Fotballforbundet er interessert i å få vite om noen av disse stoffene er/kan være helseskadelige. Dersom dere har
mulighet til å uttale dere noe om det på møtet, hadde det vært fint.
 
Mvh
 
 
Trond Glasser
seniorrådgiver/Senior Adviser
Avdeling for sivilsamfunn og idrett/Department of Civil Society and Sports
_______________
Kulturdepartementet/ MInistry of Culture
Postboks 8030 Dep/ P.O. Box 8030 Dep
0030 Oslo

Telefon/Telephone: +47 22248072/22248064
e-post/e-mail:  tjg@kud.dep.no
 
 

 



From: Glasser Trond Jørgen[Trond-Jorgen.Glasser@kud.dep.no]
Sent: 16.10.2019 11:40:57
To: Ellefsen, Geir[Geir.Ellefsen@fotball.no]; Hege Hammer[hege.hammer@bre.oslo.kommune.no];
jon.myroldhaug@bre.oslo.kommune.no[jon.myroldhaug@bre.oslo.kommune.no]; Fisketjønn,
Nils[Nils.Fisketjonn@fotball.no]
Subject: Invitasjon til møte om pyroteknikk ved fotballkamper
Hei
 
Jeg viser til tidligere invitasjon til møte om bruk av pyroteknikk ved fotballkamper (se nedenfor).
 
Etter nærmere dialog med DSB foreslår vi en justering i dagsorden for møtet. Årsaken til dette er

1)      DSB er i ferd med å utarbeide en ny forskrift for håndtering av pyrotekniske artikler. Det antas da å være
mest fornuftig å avvente et eventuelt arbeid med felles retningslinjer til forskriften er klar.

2)      DSB har opplyst om at de ikke er rette instans til å si noe om eventuelle helseskader ved eksponering for
pyrotekniske artikler. Dette punktet faller derfor ut.

 
Vi foreslår derfor at DSB i møtet redegjør for arbeidet med forskriften, bl.a. status for arbeidet, hvilke avveininger
som har vært gjort underveis, hvilke konsekvenser den vil kunne få for bl.a. fotballkamper, den videre prosessen
og muligheter for å komme med høringsuttalelse.
 
Det vil være muligheter for å komme med synspunkter og spørsmål i møtet, både til selve forskriftsarbeidet og
relaterte problemstillinger.
 
Vi håper dette høres ok ut.
 
Tid og sted for møtet er det samme som oppgitt nedenfor.
 
Mvh
 
 
Trond Glasser
seniorrådgiver/Senior Adviser
Avdeling for sivilsamfunn og idrett/Department of Civil Society and Sports
_______________
Kulturdepartementet/ MInistry of Culture
Postboks 8030 Dep/ P.O. Box 8030 Dep
0030 Oslo

Telefon/Telephone: +47 22248072/22248064
e-post/e-mail:  tjg@kud.dep.no
 
 
 

Fra: Glasser Trond Jørgen 
Sendt: 24. september 2019 08:56
Til: 'Ellefsen, Geir' <Geir.Ellefsen@fotball.no>; 'Hege Hammer' <hege.hammer@bre.oslo.kommune.no>;
'jon.myroldhaug@bre.oslo.kommune.no' <jon.myroldhaug@bre.oslo.kommune.no>; 'Siri.Hagehaugen@dsb.no'
<Siri.Hagehaugen@dsb.no>; Per.Isdahl@dsb.no
Kopi: Aasmundstad Per Kristian <Per‐Kristian.Aasmundstad@kud.dep.no>; Sjursen Øyvind Mehus <Oyvind‐
Mehus.Sjursen@kud.dep.no>
Emne: Invitasjon til møte om pyroteknikk ved fotballkamper
 
Hei
 
Vi viser til tidligere kontakt vedrørende møte om bruk av pyroteknikk ved fotballkamper. Kulturdepartementet
inviterer herved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norges Fotballforbund (NFF) og Oslo
brann og redningsetat (OBRE) til et møte om dette temaet.
 



Møtet finner sted i Kulturdepartementets lokaler i Grubbegt. 1 i Oslo, onsdag 30. oktober kl 14. Det bes om en
tilbakemelding på hvem som deltar fra de ulike organisasjonene. Husk å ta med legitimasjon for innpassering i
vakta.
 
Vi har identifisert to temaer for møtet:

‐          Felles retningslinjer for bruk av pyroteknikk på fotballkamper (meldt inn av DSB)
‐          Innholdet i godkjente pyrotekniske produkter og eventuell risiko for brann‐ og helseskade, mv. (meldt

inn av NFF)
 
Dersom det er ønskelig å ta opp andre spørsmål og temaer i møtet, er det fint om det kan meldes til oss på
forhånd.  
 
Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål eller noe er uklart.
 
Mvh
 
 
Trond Glasser
seniorrådgiver/Senior Adviser
Avdeling for sivilsamfunn og idrett/Department of Civil Society and Sports
_______________
Kulturdepartementet/ MInistry of Culture
Postboks 8030 Dep/ P.O. Box 8030 Dep
0030 Oslo

Telefon/Telephone: +47 22248072/22248064
e-post/e-mail:  tjg@kud.dep.no
 
 


