
Fyrverkeri (pyroteknisk vare) - søknad om tillatelse til handel

Søknaden gjelder

Opplysninger om foretaket

Ansvarlig for søknaden

Opplysninger om ansvarshavende og ev. stedfortreder
Ansvarshavende

Ny søknad
Søknad om fornyelse eller endring av tillatelse

Type søknad

 
Hvis fornyelse/endring: dato for tidligere gitt tillatelse

 

 
Organisasjonsnummer

 
Organisasjonsnavn

 
Adresse

   
Postnummer/-sted

  
Fornavn Etternavn

  
Telefon E-post

  
Fornavn Etternavn

 
Telefon

For ansvarshavende
Har bevis for gjennomført kurs om fyrverkeri kl. II og kl. III og bruken av dette.

Saksnr./journalnr.

Gyldig til

E-post

Ja Nei
Er det behov for stedfortreder?

Stedfortreder

  
Fornavn Etternavn

 
Telefon Kursbevis gyldig til

  
Fornavn Etternavn

 
Telefon Kursbevis gyldig til



Opplysninger om utsalgsstedet

Opplysninger om lagringsstedet

Opplysninger om fyrverkeriet

Innendørs salgslokale
Type utsalgssted

  
 

Beskriv

 
Navn på utsalgssted

   
Besøksadresse Gnr. Bnr.

 
Ev. postadresse

Innendørs lager
Type lager

  
 
 

Beskriv

Ja Nei
Er lagringssted og utsalgssted det samme?

   
Lagringsstedet besøksadresse Gnr. Bnr.

Klasse 1a (kruttlapper, knallbongbong etc.)
Klasse 1b (bordbomber, Party-Poppers, stjerneskudd etc.)
Klasse II (markfyrverkeri samt mindre romerske lys, soler og annet fyrverkeri med begrenset
fareområde samt stjerneskudd med lengde over 30 cm)
Klasse III (raketter, luftbomber, ildbeger, større romerske lys, bombebatterier etc.)
Klasse IV (profesjonelt displayfyrverkeri)

Varetype (fyrverkeriklasse)

 
Maksimumsvekt (netto)

  
 
 

Oppgi leverandøren(e) av fyrverkeriet

Utendørs salgstelt/container/annet

Typegodkjent container

Postnr/sted

Ja Nei
Skal det suppleres med fyrverkeri i løpet av salgsperioden?

 
Beskriv



Dokumentasjon
Legg ved søknaden

Bekreftelse

 

Ansvarshavende bekrefter å ha lest og gjort seg kjent med brann- og eksplosjonsvernloven,
eksplosivforskriften og internkontrollforskriften. Videre bekreftes det at salget vil foregå i henhold til
regelverk, samt eventuelle vilkår som settes gitt i tillatelsen.
Dersom det ved tilsyn fremkommer brudd på lov eller forskrift eller vilkår gitt i tillatelsen, kan salget
stanses helt eller deler av perioden og tillatelsen kan trekkes tilbake.

 

• Firmaattest fra foretaksregisteret 
• Kart/skisse over området 
• Risikovurdering  
• Gyldig kursbevis, ansvarshavende  
• Dokumentasjon utsalgssted  
• Dokumentasjon lagringssted  
• Gyldig kursbevis, stedfortreder

• Evt. andre vedlegg

• Ansvarshavende eller stedfortreder skal alltid være tilstede i forretningen så lenge det selges fyrverkeri.
• Alle som deltar i salget av fyrverkeri skal være 18 år eller eldre.
• Ansvarshavende og eventuell stedfortreder har tilstrekkelig kunnskap om gjeldende lover og forskrifter, 

ervervet gjennom kurs hos kursarrangør utpekt av DSB. Vedkommende innehar kompetansebevis 
utstedt av eksamensadministrator utpekt av DSB.

• Det gis nødvendig informasjon om produktene og opplæring i bruk til kundene. Aldersgrenser for hånd-
tering av fyrverkeri er opplyst på pakning.

• Slokkeutstyr finnes der salg av fyrverkeri foregår.
• Alle forhold som er beskrevet i søknaden og som danner grunnlag for en ev. tillatelse kan kontrolleres av 

brann- og redningsetaten fra 1. oktober gjeldende år.
• Ved tilsyn skal all dokumentasjon fremlegges for brann- og redningsetaten og da spesielt risikoanalyse 

vedrørende lagringsplass og salgssted/handelslokale.

Vilkår

Signatur og dato

Skjemaet sendes til
Hammerfest kommune 
Postboks 1224
9616 Hammerfest NB! Ikke send personlig eller sensitiv informasjon med e-post.
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