MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
Kirkevegen 75, 2413 Elverum
Telefon: 62 43 32 30
Faks: 62 41 12 34
Bank: 1822 42 07197
Org.nr.: 988 353 299
E-post: post@mhbr.no

SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVFYRING AV MARKFYRVERKERI KATEGORI II OG III
Ansvarlig for avfyringen, navn og adresse:

Telefon:

Fødselsdato:

E-post:

Plass for avfyring,
adresse:

Dato for avfyring:

Avfyringen vil finne sted på (sett X):

Klokkeslett:

Privat eiendom, med tillatelse fra grunneier.
Offentlig plass, med tillatelse fra Politiet.

Søknaden gjelder anledning:
(bryllup, jubileum, eller lignende):
Sikkerhetsavstand (må oppgis):
(Kontakt eventuelt forhandler for
opplysninger om sikkerhetsavstand)

Sikkerhetsavstand for største fyrverkeriprodukt som skal
benyttes oppgis i meter (må fylles ut).

Følgende dokumentasjon må legges
ved søknaden:

Kart i målestokk som viser avfyringsposisjon. Kartet må vise at sikkerhetsavstander
til personer, bygninger, brennbare materialer og lignende overholdes.

Meter:

Tillatelse fra grunneier og/eller politi dersom nødvendig. (Avhengig av
avfyringssted og tidspunkt for avfyring.) Se veiledning.
Underskrift ansvarlig for avfyringen:
Dato:_____________ Ansvarlig: ________________________________________________________

Tillatelse til avfyring av markfyrverkeri kategori II og III
(fylles ut av brannvesenet)
Det gis tillatelse til avfyring av markfyrverkeri kategori II og III i henhold til opplysninger i søknad, jf. forskrift om
håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10 femte ledd.
Tillatelsen gjelder også kjøp av fyrverkeri for forbruker etter § 9-4 femte ledd.
Tillatelsen kan trekkes tilbake dersom det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig å avfyre fyrverkeri, jf. forvaltningsloven § 35
femte ledd.
Dato:____________

Underskrift saksbehandler: ________________________________________________

Dato:____________

Underskrift teamleder:____________________________________________________

Kopi av denne tillatelsen sendes Politiets operasjonssentral og Alarmsentral Brann Innlandet.

Det må påregnes 3 ukers saksbehandlingstid. Send utfylt søknadsskjema til post@mhbr.no
Svar på søknaden gis per e-post dersom ikke annet er avtalt.

Infoskriv om avfyring av markfyrverkeri kategori II og III finnes nedenfor.

Elverum

Rendalen

Folldal

Trysil

Våler

Alvdal

Engerdal

StorElvdal

Tolga

Tynset

Informasjon i forbindelse med avfyring av markfyrverkeri kategori II og III


Husk nødvendig verneutstyr.



Les bruksanvisningen nøye før bruk.



Ansvarshavende må til enhver tid vurdere om det er forsvarlig å foreta avfyring nær skog
eller andre brennbare omgivelser. Det må tas hensyn til skogbrannfare, vindstyrke og
vindretning. Dersom det vurderes at avfyringen ikke er forsvarlig må den avlyses.



Sikkerhetsavstanden til publikum, bygning, brennbare omgivelser o.l. må minimum være
det som hvert enkelt produkt er merket med, og det må tas hensyn til vær og vind.



Nødvendig slokkeutstyr skal holdes i beredskap under og etter avfyringen.



Det må tas hensyn i områder med dyrehold. Det anbefales å sende ut nabovarsel.



Meld fra til politiet kort tid i forkant av avfyringen. Dette på grunn av mulig henvendelser
fra publikum om bråk/støy i forbindelse med avfyringen.



Søknad om tillatelse til avfyring av markfyrverkeri må også sendes og godkjennes av
politiet i de kommunene politivedtektene regulerer dette. Lokale politivedtekter for
gjeldende kommune finnes på www.lovdata.no. Eventuelt kan kommunen eller gjeldende
politidistrikt kontaktes.

Brannforebyggende avdeling
14.02.2018

