
Søknad/tillatelse til avbrenning av fyrverkeri klasse II 

og III for kommunene Aukra, Gjemnes, Molde, Rauma, 

Sunndal og Tingvoll 

 

 

 

 

 

Søkers/ansvarshavendes navn 
 
 

Fødselsdato Dato oppskyting  

Søkers/ansvarshavendes adresse 
 
 

E-post Telefonnummer 

Plass for oppskytning, adresse 
 
 

Starttidspunkt oppskytning Varighet oppskytning 

Oppskytingen vil finne sted på: 

□ Privat grunn, med tillatelse fra grunneier 

□ På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted 

 

 

Søker/ansvarshavende erklærer herved at: 

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

• Det skal kun benyttes godkjent fyrverkeri som er CE merket, maksimalt klasse III.  

• Ansvarshavende er kjent med naboloven 

• Nødvendig slokkeutstyr 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. 

• Aktuelle lufthavner må varsles dersom det anses som nødvendig. Eventuell veiledning fra 
lufthavnen må følges og tidspunkt tilpasses flyavganger/ankomster.  

• Oversiktskart over oppskytningsområde med avmerket oppskytningsplass og 
sikkerhetssone er inntegnet, er vedlagt søknaden.  

• Risikovurdering av oppskytningen og beskrivelse av risikoreduserende tiltak er vedlagt 
søknaden.  

• Oppskytning er ikke i nærheten av hestestall, husdyrsfjøs o.l.  
 

Dato og sted: 
 
Søkers/ansvarshavendes underskrift: 
 
 
 
 



For politiet/lensmann: 

□ Med hjemme i politivedtektene § 5 nr. 2 gis overnevnte person tillatelse til avbrenning av 

fyrverkeri 

□ Det gis ikke tillatelse på grunn av 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 31i og strl. § 418 
 
Dato: 
 
 
Stempel og signatur:  
 
 
 
 
 

For brannvesenet: 
Med hjemmel i § 2-10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 1. juli 2002, gir 
brannsjefen i Aukra, Gjemnes, Molde, Rauma, Sunndal og Tingvoll tillatelse/ikke tillatelse til 
avbrenning av fyrverkeri i henhold til ovennevnte søknad med opplysninger. Denne tillatelsen kan 
også framlegges som dokumentasjon i forbindelse med kjøp av fyrverkeri utenom ordinær 
salgssesong 27. til 31. desember.  
 

□Tillatelsen gis               □Tillatelsen gis ikke 

 
Eventuelle kommentarer: 
 
 
 
 
Dato: 
 
 
Stempel og signatur: 
 

 

 

Søknaden med vedlegg sendes først til politi/lensmann i ditt distrikt, som deretter sender den til: 

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS    
postmottak@norbr.no 
Rådhusplassen 1, 6413 Molde 
 
 

 

mailto:postmottak@norbr.no

