Søknadskjema - tillatelse til avfyring fyrverkeri.
Skjema må være Brannvesenet og Politiet i hende minimum 3 uker før avfyring.
SØKER

1

Søker/ansvarshavende navn og adresse:

Telefonnummer:

Født:

Epostadresse:

Sertifikatnummer:

Har søker pyroteknisk kompetanse:
Nei

Ja

AVBRENNING
Plass for avfyring, adresse:

2

Dag, dato og klokkeslett:
Ukedag:
Dato/År:
Klokkeslett:
Avfyringen må normalt være
før kl. 22.00 på hverdager, og
før kl. 23.00 på lør- og
søndag

Er det gitt tillatelse fra grunneier: Ja Nei
Kartskisse ligger som vedlegg
Risikoanalyse/handlingsplan ligger som vedlegg
Støyvurdering ligger som vedlegg
Beskrivelse av fyrverkeri som skal brukes ligger som vedlegg med:
 Fyrverkerikategori
 Antall enheter og informasjon hva som skal brukes
 Største sikkerhetsavstand
ERKLÆRING SØKER
1. Oppsetting og avfyring av fyrverkeriet vil skje på en forsvarlig måte slik at det
ikke kan volde skade. Det skal kun benyttes godkjent fyrverkeri. Søker er kjent
med naboloven.
2. Godkjent slokkeutstyr, vannslange / pulverapparat, er tilgjengelig.
3. Søker er ansvarlig for avfyringen og eventuelle skade som avfyringen måtte
forårsake, herunder §5 i lov om vern mot brann, eksplosjon m.v.
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Dato:

Søkers underskrift:

BRANNVESENET
Er kompetansen til søker vurdert som tilfredsstillende?
Er brannsikkerheten vurdert som tilfredsstillende?

Ja…… nei……
Ja…… nei……

Evt. begrensinger?
Underskrift brannvesenet……………………….
POLITIET
Politiet Sør-Øst har behandlet søknaden etter gjeldende regelverk med følgende resultat:
Søknaden godkjennes ……..
Signatur Politiet:

Søknaden avslås……

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV FYRVERKERI
I RINGERIKE OG HOLE KOMMUNER
HVEM KAN SØKE
Hvem som helst over 18 år kan søke om å få skyte opp fyrverkeri. Søknaden om tillatelse til
oppskyting av pyroteknisk vare (fyrverkeri) leveres Brannvesenet, med kopi til politiet, som
vurderer kompetanse og brannsikkerhet. Politiet behandler søknaden, og det gis ikke
tillatelse til oppskyting av fyrverkeri uten at det foreligger særskilte grunner. Arrangement av
allmenn interesse for befolkningen kan få tillatelse. Det samme kan arrangement som ligger
utenfor bebygd område få. Skjemaet må være brannvesenet i hende minst 15 virkedager
før avfyring.
Søknad sendes
Epost: brann@ringerike.kommune.no kopi til post.sor-ost@politiet.no
Post: Ringerike brann- og redningstjeneste, Postboks 123 Sentrum, 3502 HØNEFOSS
Telefax: 32 12 43 30
MÅ KUNNGJØRES
All oppskyting av fyrverkeri må kunngjøres i lokalpressen slik at naboer etc. kan ta
forhåndsregler i forbindelse med dette.
NYTTÅRSAFTEN
På nyttårsaften tillates det ikke fyrt opp pyroteknisk vare i Hønefoss sentrum i henhold til
utarbeidet kart. Ellers gjelder en generell tillatelse i henhold til gjeldende regelverk.
FORSIKTIGHETSREGLER
- Alt fyrverkeri og pyroteknisk vare skal brukes til det formål det er beregnet til og i samsvar med
bruksanvisningen for den enkelte artikkel.
- Avfyring på annen måte enn beskrevet i bruksanvisningen er forbudt og kan medføre straffeansvar.
- Sammenbunting (tilvirkning) av enkeltgjenstander for å oppnå større effekt er forbudt.
- Plass for oppsetning av fyrverkeri skal være slik beliggende at det ikke kan skje noen skade på
omgivelsene.
- Beholdningen av ikke-avfyrt fyrverkeri må beskyttes mot utidig antennelse.
- Ved luftfyrverkeri må en sørge for å ha et så stort nedslagsfelt at nedfallende stenger, hylser og
lignende ikke kan volde skade.
-Vent minst 5 minutter med å gå til tilbake til antent fyrverkeri som ikke virker. Beskadigende artikler
må ikke forsøkes antent.
- Nødvendig slokkeutstyr skal holdes i beredskap.
- Person som er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel må ikke håndtere
eller bruke eksplosiver av noen art.
- Ved spesielt tørt vær (stor og meget stor skogbrannfare) må ikke avbrenning av fyrverkerisaker,
lluminasjon med fakler og lignende finnes sted selv om søknad er godkjent av Politiet. I slike
tilfeller må det innhentes egen tillatelse fra Brannsjefen.
KLAGEADGANG
Avslag på søknad om tillatelse til oppskyting av fyrverkeri kan påklages.
Klagefristen er 3 uker fra mottatt avslag.
Eventuell klage sendes Politimesteren på epost til post.sor-ost@politiet.no
For øvrig vises det til Forvaltningslovens § § 28-32 om klage, samt § 36 om dekning av saksomkostninger.

