Åmot kommune
Brann og redning
Torget 1, 2450 Rena

Søknaden sendes til:
Brannsjefen i Åmot
Postbols 65
2451 RENA

SØKNAD OM AVFYRING AV FYRVERKERI
Søker/ansvarshavende, navn og adresse:

Kvalifikasjoner:

Telefon nr.:

Søknaden gjelder i anledning av:

Stedsangivelse/adresse:
Startdato:

Gnr./bnr.:
Kl.:

Sluttdato:

Kl.:

Søknaden gjelder:
□ Markfyrverkeri klasse II og III
□ Displayfyrverkeri klasse IV
(Dokumentasjon må vedlegges.)
□ Innendørs fyrverkeri/pyrotekniske sceneeffekter
(Dokumentasjon må vedlegges.)
□ Annet: …………………………………………………………………………………………………….
Undertegnede erklærer herved at:
• Oppsetting og avfyring av fyrverkeri vil skje på en forsvarlig måte slik at det ikke oppstår skade på liv,
helse, miljø og materielle verdier.
• Det vil kun bli benyttet godkjent fyrverkeri.
• Godkjent slokkeutstyr (vannslange/håndslokkingsapparater) vil være tilgjengelig.
• Jeg er ansvarlig for eventuelle skader fyrverkeriet måtte forårsake.
• Jeg kjenner til § 5 i Brann- og eksplosjonsloven om å vise aktsomhet.
Dato:

Underskrift:

Funksjon:

BRANNSJEFENS VEDTAK
□

Med hjemmel i Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10 avslår brannsjefen i
Åmot søknad om avfyring av fyrverkeri.

□

Med hjemmel i Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10 gir brannsjefen i Åmot
tillatelse avfyring av fyrverkeri på følgende vilkår:
1. Grunneiers tillatelse må på forhånd være innhentet.
2. Avfyring av fyrverkeri må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for personer og eller naboer.
3. Fyrverkeriet må plassers i god avstand fra brennbar vegetasjon, materialer, bygninger og lignende.
4. Egnet slokkemateriell skal holdes i beredskap.
5. Ansvarshavende skal være tilstede under avfyring fyrverkeriet og utføre kontroll etter avfyring.
6. Ansvarshavende/søker er ansvarlig for eventuelle skader som fyrverkeriet måtte forårsake.
7. Brannsjefen kan trekke tilbake tillatelsen/nekte avfyring av fyrverkeri, hvis værforholdene gjør det
nødvendig.

Dato:

Underskrift/stempel:

Dette vedtaket kan påklages til kommunestyret i Åmot innen tre uker fra dette brev er mottatt, jf. brann- og eksplosjonsloven § 41 andre
ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd. Eventuell klage sendes til tilsynsmyndigheten i kommunen.

Kopi til:

Alarmsentral Brann Innlandet
Politiets operasjonssentral
Overordnet vakt ÅBR

