SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVBRENNING AV FYRVERKERI

Søkers / Ansvarshavendes navn og adresse:
Telefon:

Mobil (skal medbringes):

Født:
E-post:

FYRVERKERI:

Søknaden gjelder:

Markfyrverkeri, Klasse II og III.
Displayfyrverkeri, Klasse IV (Særskilt dokumentasjon ligger vedlagt).
Innendørs fyrverkeri………...(Særskilt dokumentasjon ligger vedlagt).
Annet: …………………………...(Særskilt dokumentasjon ligger vedlagt).
NB! Normalt gis det kun tillatelse til avbrenning av markfyrverkeri klasse II og III.
AVBRENNING:

Sted, adresse (om ikke offentlig adresse, legg ved kart):
Dato:

Fra klokkeslett:

Til klokkeslett:

Privat grunn, med tillatelse fra grunneier
Offentlig sted, med tillatelse fra Politiet

VILKÅR FOR TILLATELSEN:
 Det vil kun benyttes godkjent fyrverkeri.
 Fyrverkeriet vil bli brukt til det formål det er bestemt for og i samsvar med bruksanvisningen.
 Avbrenning av fyrverkeriet vil skje på en forsvarlig måte slik at det ikke kan volde skade, verken på
personer eller omgivelser.
 Nødvendig slokkeutstyr, vannslange/pulverapparat, vil holdes i beredskap.
 Ansvarshavende er ansvarlig for at avbrenningen foregår etter gjeldende bestemmelser, og er kjent med
naboloven og § 5 i brann- og eksplosjonsvernloven som stiller krav til alminnelig aktsomhet.
 Ansvarshavende er ansvarlig for avbrenningen og eventuelle skader som denne måtte forårsake.

Jeg bekrefter herved å ha gjort meg kjent med vilkårene i tillatelsen og vil rette meg etter disse.
Dato:______________ Ansvarshavendes underskrift: _____________________________________
Med hjemmel i Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-9, gir brannsjefen tillatelse til
avbrenning av fyrverkeri, iht. opplysninger i søknad.
Tillatelsen gjelder:

Fyrverkeri klasse II og III

Displayfyrverkeri klasse IV (særskilt dok. vedlagt)

Innendørs fyrverkeri (særskilt dok. Vedlagt)

Annet (særskilt dok. vedlagt)

Ved sterk vind eller andre forhold som gjør at avbrenningen kan medføre fare må avbrenningen avlyses.
Sikkerhetsreglene må følges. Tillatelsen gir i seg selv ingen rett til disposisjon over eiendom avbrenningen finner sted.
Denne tillatelsen kan også benyttes som dokumentasjon i forbindelse med kjøp av fyrverkeri utenom ordinær
salgssesong (27. til 31. desember).
Dato:……………………… Signatur:…………………………………………….................. For brannsjefen
Kopi av tillatelsen er sendt:
Ål Lensmannskontor

Gol og Hemsedal lensmannskontor

Vestviken 110

Søknad sendes Hallingdal brann- og redningstjeneste iks, Torpomoen 3579 Torpo, eller på epost:
post@hallingdal-brannvesen.no;

