
Søknad om oppsending av fyrverkeri / saluttering med vedtak 
 

E-post: Faks: Søkers navn og adresse 
 
 
 
 

Tlf.: 
 
Mobil: 

Arrangementssted (kartutsnitt vedlegges): 
 
 

Dato og klokkeslett: 

Eksplosivansvarliges navn og adresse: 
 
 
 

Sertifikater (gjelder klasse IV og 
saluttering): 

Type produkter som ønskes benyttet: 
 
 
Andre opplysninger:  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….den……………  ………………………………………………… 
 Sted       Søker/ansvarlig leder 
 
 
Brannvesenets vedtak - jfr. Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26.06.2002 
J.nr. Saksnr. Ark.P.:M 77 Saksbeh.: 
Anmerkninger: Vedtaket er gjort av Brannsjefen etter delegasjon gitt av kommunestyret. 

 Tillatelsen gis på særlige vilkår som følger vedlagt 
 Tillatelse til kjøp 
 Tillatelsen er gitt med bakgrunn i ovennevnte opplysninger 
 Avslag grunnet vedlagte spesifiserte forhold, se vedlegg 

Dette vedtaket kan påklages iht. Brann- og 
eksplosjonsvernloven § 41 innen 3 uker etter 
mottagelse av dette brev. 
Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, men eventuell klage sendes Brannsjefen i 
kommunen. 
Forøvrig vises til forvaltningsloven §§28-32 og 36 

Stempel 
 
 
 
Dato……………..      ……….………………………………………. 
     Underskrift 

Videresendes til Grenland Politistasjon 
 
Politiets vedtak – jfr. Politivedtektene for Skien, Porsgrunn, Siljan. Bamble og Nome kommune. 
 
Anmerkninger: 

  
  
  
  

 
 Stempel 

 
 
 
Dato……………….      ……….………………………………………. 
     Underskrift 

Sendes til søkeren med kopi til aktuelle brannvesen 
 
 



Rettledning i utfylling av skjemaet mv. 
 
Ufullstendig søknad m/vedlegg vil bli returnert til søker 
 
Søker (firma eller person) betraktes som juridisk og ansvarlig for arrangementet. 
 
Søkeren skal fylle ut nødvendige rubrikker i skjemaets øverste felter. 
Søkerens (den ansvarlige for arrangementet) bopelsadresse, telefonnummer, mobiltelefon i fm selve 
arrangementet som vedkommende kan treffes.  
Ved bruk av produkter som krever særskilt godkjenning må også den ansvarliges navn, adresse og 
eksplosivsertifikater eller godkjenninger oppføres. 
 
Grunneier må skriftlig gi søker rett til disponering av grunnen til dette arrangementet, og skal vedlegges denne 
søknad. 
 
Arrangementet må ikke være i konflikt med politivedtekter, brann- og eksplosjonsvernloven m/forskrifter 
Saksbehandlingstiden kan ta opp til 3 uker. 
Søknadsskjemaet gjelder Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble og Nome Kommune. 
 
Utdrag av de lokale politivedtekter: 
§ 5 Farlig eller skremmende virksomhet 
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: å brenne av krutt, fyrverkeri eller 
eksplosive stoffer uten politiets tillatelse.  
 
§ 29  Straff 
Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke 
forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. 
 
Brann og eksplosjonsvernloven: 
§ 5. Den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen 
ulykke 
Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke 
forebygges. 
§ 6. Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold 
Eier av annen innretning eller produkt plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense 
brann, eksplosjon eller annen ulykke.  
Eier og bruker av annen innretning eller produkt plikter å holde bygningstekniske konstruksjoner, 
sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann, eksplosjon eller annen ulykke i forsvarlig 
stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt. 
§ 8. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
Virksomheter plikter å gjennomføre et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) for å sikre 
at krav fastsatt i eller i medhold av denne loven overholdes. 
 
Eksplosivforskriften: 
§ 2-1 Plikt til å forebygge fare for brann eller eksplosjon m.v. 
Enhver som har befatning med eksplosjonsfarlige stoffer skal vise aktsomhet og foreta det som er nødvendig for 
at fare for brann eller eksplosjon forebygges og for å hindre at stoffet kommer på avveie eller i urette hender. 
§ 2-9 Bruk av pyrotekniske artikler og gjenstander 
Pyrotekniske artikler og gjenstander skal brukes til det formål de er bestemt for og i samsvar med den 
bruksanvisning som skal følge varen.  
Plass for avfyring av fyrverkeri skal velges slik at det ikke oppstår skade på personer eller omgivelser, og slik at 
nedfallende hylser, stenger e.l. fra luftfyrverkeri ikke kan volde skade.  
Oppsetting av raketter, avbrenning av større mengder fyrverkeri, illuminasjon med fakler o.l. må ikke finne sted i 
tettbebyggelse eller nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser uten tillatelse fra leder av brannvesenet.  
Ikke avfyrt fyrverkeri skal beskyttes mot utilsiktet antenning.  
Nødvendig slokningsutstyr skal holdes i beredskap. 
§ 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 dens 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.  
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