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Fræna Brannvesen 
Rådhuset 
6440 Elnesvågen 

 

 

 

SØKNAD/TILLATELSE TIL AVBRENNING AV FYRVERKERI 
MAKSIMUM KLASSE III FOR FRÆNA KOMMUNE 
 

1 
Søkers / Ansvarshavende navn og adresse: 

 

Født: 

2 
E-Post: 

 

Telefon arbeid: Telefon privat: 

3 
Plass for oppskyting, adresse: 

 

Dato oppskyting: Fra klokkeslett: Til klokkeslett: 

4 

Oppskytingen vil finne sted på: 

 Privat grunn, med tillatelse fra grunneier. 

 På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted. Må innhente tillatelse fra politiet/lensmann i Fræna. 
 

5 

Undertegnede erklærer herved: 

 Oppsetting og avbrenning av fyrverkeriet vil skje på en forsvarlig måte, slik at det ikke kan volde skade. 

 Det skal kun benyttes godkjent fyrverkeri som er merket med DSB nummer og norsk bruksanvisning. maks. 
klasse III. 

 Ansvarshavende er kjent med naboloven. 

 Nødvendig slokkeutstyr, vannslange/pulverapparat må holdes i beredskap. 

 Ansvarshavende er ansvarlig for avbrenningen og eventuelle skader som avbrenningen måtte forårsake. En må 
ha god kontroll over nedslagsfelt. 

 Ved sterk vind eller andre forhold som gjør at avbrenning kan medføre fare må avbrenningen avlyses. 
Dato: 

 

Søker / Ansvarshavende underskrift: 

6 

For brannvesenet: 
Med hjemmel i § 9-4 i forskrift om brannfarlig vare gir brannsjefen i Fræna tillatelse/ikke tillatelse til avbrenning av 
fyrverkeri i henhold til ovennevnte søknad med opplysninger. Denne tillatelsen kan også fremlegges som 
dokumentasjon i forbindelse med kjøp av fyrverkeri utenom ordinær salgssesong 27. til 31. desember. 

 Tillatelsen gis 

 Tillatelsen gis ikke 

Eventuell kommentar: 

 
Dato: 

 

Stempel og signatur: 

7 

For politiet/lensmann: 

 Med hjemmel i politivedtektene § 5 nr. 2 gis over nevnte person tillatelse til avbrenning av fyrverkeri. 

 Det gis ikke tillatelse p.g.a. fare for personers sikkerhet og ulempe for trafikkavvikling m.m. 
Det må ikke benyttes nødsignaler eller noe som kan forveksles med nødsignaler, jf. Kgl. res. av 21. mars 1952 regel 
31 i og sti-l. § 418. 
Dato: 

 

Stempel og signatur: 
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