SØKNAD OM TILLATELSE TIL
OPPSKYTING AV FYRVERKERI

FREDRIKSTAD BRANN- OG
REDNINGSKORPS
Søkers navn og adresse:

Født:

Telefon:
1
E-mail:

Faks:

Ansvarshavendes navn:

Mobil nr:

Født:

2
Sted /adresse for oppskyting: (Evt. beskrivelse, skisse eget ark)
Anledning:

3

Dato og klokkeslett:

-

Fyrverkeriklasse:

-

4
Tillatelse fra grunneier:

-

5

Oppskyting etter
kl.23.00 må
varsles med
annonse i lokale
aviser.

Fyrverkeri klasse 1,2 og 3 tillates brukt av alle skikkede personer
over 18år.
Bruk av fyrverkeri klasse 4 krever spesialopplæring, og kopi av
godkjent gjeldende tillatelse/sertifikat må vedlegges.
Oppskyting over privat grunn krever tillatelse fra grunneier.
Oppskyting fra offentlig plass krever tillatelse fra politi.

6
Dato:……………………..

Søkers underskrift:………………………………………………………..

Gjeldende lover og forskrifter:
Brann- og eksplosjonsvernlovens (§ 5).
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26. juni 2002 .
I tillegg gjelder fastsatte restreksjoner om oppskyting av fyrverkeri i Fredrikstad kommune.
Søknaden sendes til:
Fredrikstad Brann- og Redningskorps
St.Croixgate 17 B
1607 Fredrikstad
Søknaden må være mottatt av Fredrikstad brann- og redningskorps senest 14 dager før oppskyting.
Godkjent søknad fra Brannvesenet må fremvises ved kjøp av fyrverkeri utenom salgspeioden 27.12 -31.12.

EKSEMPEL
SØKNAD OM TILLATELSE TIL
OPPSKYTING AV FYRVERKERI

FREDRIKSTAD BRANN- OG
REDNINGSKORPS
Søkers navn og adresse:

1

Født:
12.12.67

Ola Normann
Engelsrudveien 3
1600 Smellevik.

Telefon:
12345678

E-mail:

2

Faks:
12345679

Ola.normann@dsb.com
Ansvarshavendes navn:
Kari Normann

Mobil nr:
99999900

Sted /adresse for oppskyting: (Evt. beskrivelse, skisse eget ark)
Anledning:

Født:
11.12.80
Dato og klokkeslett:
17.02.08 kl. 19.00

Onsøyveien 15, Fredrikstad..
3

I anledning foreningens 100 års jubileum

-

Evt. skisse her eller på eget ark

4

5

Fyrverkeriklasse:
3

-

Tillatelse fra grunneier:
Ja, fra grunneier

-

-

Oppskyting etter
kl.23.00 må
varsles med
annonse i lokale
aviser.

Fyrverkeri klasse 1,2 og 3 tillates brukt av alle skikkede personer
over 18år.
Bruk av fyrverkeri klasse 4 krever spesialopplæring, og kopi av
godkjent gjeldende tillatelse/sertifikat må vedlegges.
Oppskyting over privat grunn krever tillatelse fra grunneier.
Oppskyting fra offentlig plass krever tillatelse fra politi.

6
Dato:……………………..

Søkers underskrift:………………………………………………………..

Gjeldende lover og forskrifter:
Brann- og eksplosjonsvernlovens (§ 5).
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26. juni 2002 .
I tillegg gjelder fastsatte restreksjoner om oppskyting av fyrverkeri i Fredrikstad kommune.
Søknaden sendes til:
Fredrikstad Brann- og Redningskorps
St.Croixgate 17 B
1607 Fredrikstad
Søknaden må være mottatt av Fredrikstad brann- og redningskorps senest 14 dager før oppskyting.
Godkjent søknad fra Brannvesenet må fremvises ved kjøp av fyrverkeri utenom salgspeioden 27.12 -31.12.

