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§ 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, samt gjennomføring av 

nødvendig oppfølging og tilsyn i denne forbindelse. 

 

§ 2. Virkeområde 

Denne forskriften gjelder for all saksbehandling i forbindelse med søknad om tillatelse til handel med 

og oppbevaring av fyrverkeri (pyrotekniske varer), og tilsyn med slik handel og oppbevaring innenfor 

kommunens grenser. 

Gjennom deltagelse i vertskommune samarbeidet om felles brannvesen, Lunner - Gran brann og 

redning, ivaretas kommunenes plikter, oppgaver og behov knyttet til handel med fyrverkeri av 

vertskommunen, med delegert ansvar til brannsjef. 

 

§ 3. Hjemmel 

Denne forskriften er fastsatt av kommunestyret med hjemmel i forskrift 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). 

 

§ 4. Gebyr 

For å dekke utgiftene med behandling, oppfølging og tilsyn av søknader for handel med, og 

oppbevaring av fyrverkeri klasse II, III og IV innkreves det gebyr. 

Gebyrenes størrelser skal baseres på prinsippet om at gebyrene skal dekke de faktiske kostnadene 

for behandling av søknad, oppføling og tilsyn i denne forbindelse. Størrelse på gebyrene skal 

fastsettes av kommunestyret i vertskommunen for brann- og redningstjenesten. Gebyret skal 

baseres på brannvesenet sitt gjennomsnittlige utgifter knyttet til oppfølging av handel med 

fyrverkeri. 

Gebyret omfatter: 
- Behandling av søknad om handel og midlertidig oppbevaring av fyrverkeri. 
- Befaring ved handels- og oppbevaringssted ved behov under behandlingsprosessen. 
- Risikobasert tilsyn med handels- og oppbevaringssted under salgsperioden. 
 
Ved ekstra oppfølging, som f.eks. ved endring i søknader etter gitt tillatelse, ekstra tilsyn/ 

myndighetsutøvelse, eller ved behov for innhenting av ytterligere informasjon, vil det bli fakturert 

tilleggsgebyr for faktisk timebruk.  

Satsene er beskrevet i vertskommunes gebyrregulativ og tilfaller brann- og redningstjenesten i sin 

helhet. 
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§ 5. Betaling 

Gebyret for saksbehandling, oppfølging og tilsyn kreves inn av vertskommunen for brannvesenet, og 

må faktureres i forbindelse med saksbehandlingen av søknaden. Gebyr for ekstra oppfølging kreves 

inn i etterkant. 

Gebyrene tilfaller i sin helhet brann og redningstjenesten, Lunner - Gran brann og redning. 

 

§ 6. Tillatelser 

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

 

§ 7. Myndighet 

Vertskommunen for brann- og redningstjenesten gis myndighet til å kreve inn gebyr etter denne 

forskriften. 

 

§ 8. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring. 

 


