Aure kommune

SØKNAD/TILLATELSE TIL AVBRENNING AV
FYRVERKERI FOR KOMMUNENE HEMNE OG AURE
1

Søkers / Ansvarshavendes navn og adresse:

Født:

2

Telefon

E-post:

3

Plass for oppskyting, adresse:

Dato oppsending:

Fra klokkeslett

Til klokkeslett:

Oppskytingen vil finne sted på:

4

Privat grunn, med tillatelse fra grunneier
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted. Forbudt uten tillatelse fra politiet

NB! Normalt gis det kun tillatelse til avbrenning av markfyrverkeri i klasse II og III.
Søknaden gjelder:
Markfyrverkeri, Klasse II og III
Displayfyrverkeri, Klasse IV (særskilt dokumentasjon ligger ved).
Innendørs fyrverkeri…………(særskilt dokumentasjon ligger ved).
Annet…………………………..særskilt dokumentasjon ligger ved).

5

6

Leverandør:

Forsikringssum (kl IV)

Undertegnede erklærer herved:
-

7

-

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
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: Søkers/Ansvarshavendes underskrift:______________________________

For politiet/lensmann:

8

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 31i og strl. §
418.

______________________________________________
Dato

Stempel og signatur

For brannvesenet:
Med hjemmel i § 2-9 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 14. juni 2002, har brannsjefen
gjort følgende vedtak:

9

Tillatelse til avbrenning av fyrverkeri i henhold til ovennevnte søknad innvilges
Denne tillatelsen kan fremlegges som dokumentasjon i forbindelse med kjøp av fyrverkeri utenom ordinær
salgssesong 27. til 31. desember.
Søknad om avbrenning av fyrverkeri i henhold til ovennevnte søknad avslås.
Eventuelle kommentarer:

______________________________________________
Dato

Stempel og signatur

Avgjørelsen kan påklages i henhold til forvaltningslovens §§26 – 32, Klage sendes den kommunen vedtaket gjelder i.

Søknaden sendes først til politi/lensmann : Lensmannen i Aure / Hemne som deretter videresender den til
Aure kommune / Hemne kommune.

