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 FYRVERKERI
Ansvarlig for avfyringen, navn og adresse:

Telefon:

Fødselsdato:

E-post:

Plass for avfyring,
adresse:

Dato for avfyring:

Avfyringen vil finne sted på:

Klokkeslett:

Privat eiendom, med tillatelse fra grunneier
Offentlig plass, med tillatelse fra Politiet
Innendørs, med tillatelse fra bygningseier

Søknaden gjelder i anledning:
(bryllup, jubileum, eller lignende)
Markfyrverkeri, kategori II og III
Displayfyrverkeri, kategori IV
Innendørs fyrverkeri / pyrotekniske sceneeffekter
Annet (beskriv):

Søknaden gjelder for:

Underskrift ansvarlig for avfyringen:
Dato:_____________ Ansvarlig: ________________________________________________________

Tillatelse til avfyring av fyrverkeri
(fylles ut av brannvesenet)
Det gis tillatelse til avfyring av fyrverkeri i henhold til opplysninger i søknad, jf. forskrift om håndtering av
eksplosjonsfarlig stoff § 2-10 femte ledd.
Tillatelsen gjelder også erverv av fyrverkeri etter forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 8-2 femte ledd.
Tillatelsen kan trekkes tilbake dersom det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig å avfyre fyrverkeri, jf. forvaltningsloven § 35
femte ledd.
Markfyrverkeri, kategori II og III
Tillatelsen gjelder:
Displayfyrverkeri, kategori IV
Innendørs fyrverkeri/pyrotekniske sceneeffekter
Annet:
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.
Vedlagt til tillatelsen følger: Orientering om retten til å klage over forvaltningsvedtak.

Opplysninger om dokumentasjon som må legges ved søknaden finnes nedenfor.
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Opplysninger om dokumentasjon som må legges ved søknaden:
Beskrivelse av avfyringen:
En kort beskrivelse i søknaden som gir Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS om hva
arrangementet handler om. Hvis avfyringen foregår innendørs og et mindre antall detektorer i
brannalarmanlegget kobles ut må de organisatoriske rutinene for bruk av anlegget beskrives.
Det er ikke anledning til å koble ut hele eller store deler av brannalarmanlegget med scenerøyk
eller pyrotekniske effekter.
Kart/tegning over avfyringsområdet:
Målsatt kart eller tegning over området eller bygget. Kart eller tegning må vise plassering av de
ulike effektene, avstand til publikum, avstand til brennbart materiale, oversikt over
rømningsveier, brannvakter, nødvendig slokkemateriell, og pyroteknikers posisjon under
avfyringen.
Effektliste:
Hvilken type effekt (navn og klassifisering), antall, varighet, sikkerhetsavstand radialt,
stigehøyde og godkjenningsnummer.
Risikovurdering:
Risiko skal beskrives og vurderes gjennom en kartlegging av uønskede hendelser, og årsaker til
og konsekvenser av disse.
Handlings-/tiltaksplan:
Det skal fremlegges en handlings-/tiltaksplan ut fra risikovurderingen med klare prioriteringer,
innenfor rammen av satte akseptkriterier.
Tillatelser:
For avfyring utendørs må det foreligge tillatelse fra grunneier.
For avfyring innendørs må det foreligge tillatelse fra bygningseier.
Søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri 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.
Samordning:
Det må foreligge rutine/avtale om samordning mellom pyrotekniker, bruker og eier av
byggverket for avfyring innendørs.
Dispensasjon ved manglende sertifisering:
Det må foreligge dispensasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
dersom profesjonelt fyrverkeri skal brukes av usertifisert personell, eller pyroteknikere uten
gyldig sertifikat i Norge.

