
Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med 
behandling av søknader om tillatelse til handel med 
fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av 
tilsyn, Hustadvika kommune 

 
Fastsatt av Hustadvika kommune XX.XX.XXXX i medhold av forskrift av 26. juni 
2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2 andre ledd, jf. lov 
14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff 
og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 
 
§ 1. Formål 

Forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine faktiske utgifter 
forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med, og 
oppbevaring av fyrverkeri klasse II, III og IV og tilsyn i denne forbindelse. 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften gjelder for all saksbehandling i forbindelse med søknad om tillatelse 
til handel med og oppbevaring av fyrverkeri, og tilsyn med slik handel og 
oppbevaring i Hustadvika kommune. 

§ 3. Saksbehandling 

Den som vil drive med handel med fyrverkeri klasse II, III og IV må årlig søke 
kommunen ved Hustadvika brann og beredskap om tillatelse. Søknaden om 
tillatelse til handel og oppbevaring må være innlevert innen tidsfristen fastsatt i 
forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2 tredje ledd. 

§ 4. Gebyr 

For å dekke utgiftene med behandling av søknader for handel med, og 
midlertidig lagring av fyrverkeri klasse II, III og IV innkreves det gebyr. 

Gebyrenes størrelser er basert på prinsippet om at gebyrene skal dekke de 
faktiske kostnadene for behandling av søknad, og tilsyn i denne forbindelse. 
Gebyrenes størrelser vedtas årlig av Hustadvika brann og beredskap ved brann- 
og redningssjefen, basert på de gjennomsnittlige utgifter knyttet til oppfølging av 
handel med fyrverkeri. 

Gebyret omfatter: 

1. Behandling av søknad om handel og midlertidig oppbevaring av fyrverkeri. 
2. Befaring ved handels- og oppbevaringssted ved behov under 

behandlingsprosessen. 
3. Risikobasert tilsyn med handels- og oppbevaringssted under 

salgsperioden. 

Ved ekstra oppfølging, som f.eks. ved endring i søknader etter at behandlingen 
er fullført, og ved behov for innhenting av ytterligere informasjon, vil det bli 
fakturert tilleggsgebyr for faktisk timebruk. 

§ 5. Betaling 



Gebyret for saksbehandling og tilsyn kreves inn av Hustadvika kommune. 

Gebyret blir innkrevd i etterkant av behandling av søknaden. 

Gebyr for kontroll ved avvik vil kreves inn i etterkant. 

Uteblir betaling vil tillatelse til handel og oppbevaring av fyrverkeri bli trukket 
tilbake. 

§ 6. Tillatelser 

Tillatelse til handel med, og midlertidig lagring av fyrverkeri gis for en 
salgsperiode av gangen. 

§ 7. Klage 

Gebyrfastsettingen i den enkelte sak er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages. 

§ 8. Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks.


