
Søknad om tillatelse til oppskyting av fyrverkeri, klasse II, III og IV, utendørs 

og innendørs, i Sarpsborg kommune. 
 

1 
Søkers navn og adresse: 

 

Fødsels-/organisasjonsnummer: 

 

2 

 

Telefon arbeid: Telefon privat: Mobiltelefon: Svar faks/e-post: 

3 
Plass for oppskyting, adresse: 
 

 

Dato og klokkeslett: 

4 

Oppskytingen vil finne sted på: 

  o   Privat grunn, med tillatelse fra grunneier. 

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

5 

Det søkes om: 

   Godkjent lydsvakt fyrverkeri. (Maks 90 db, maks høyde over bakken 30 meter og maks 2 minutter total varighet) 

   Godkjent utendørs fyrverkeri klasse II og III                                                                                          

   Godkjent utendørs fyrverkeri klasse IV, dokumentasjon vedlegges, inkl fyrverkerisertifikat 

   Godkjent innendørs fyrverkeri, dokumentasjon vedlegges, inkl fyrverkerisertifikat 
 

Undertegnede erklærer herved: 

- Oppsetting og avbrenning av fyrverkeriet vil skje på en forsvarlig måte, slik at det ikke kan volde 

skade. Det skal kun benyttes godkjent fyrverkeri. 

- Søker er kjent med naboloven. 

- Nødvendig slokkeutstyr, vannslange/pulverapparat må holdes i beredskap. 

- Søker er ansvarlig for varslingen, oppsettingen og eventuelle skader som tiltaket måtte forårsake. 
 

Søknaden sendes Politiet på post.ost@politiet.no . Det gis bare tillatelse til fyrverkeri i klasse II, 

III og IV i særskilte tilfeller. Du som søker henvender deg til deretter brannvesenet for videre 

behandling. Søknadsfristen er senest 3 uker før oppskytingen skal finne sted. 
 

Dato:                                 Søkers underskrift: 
 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

For brannvesenet: 

Med hjemmel i § 2-10 i forskrift av 26.06.2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, gir 

brannsjefen i Sarpsborg tillatelse/ikke tillatelse til avbrenning av fyrverkeri i henhold til ovennevnte 

søknad med opplysninger.   

    Tillatelsen gis        Tillatelsen gis ikke, grunnet: 
     

Dato:                              Stempel og underskrift: 
 

 

 

For politiet: 

Med hjemmel i politivedtektene § 5-2, gir politiet i Sarpsborg tillatelse/ikke tillatelse til avbrenning av 

fyrverkeri i henhold til ovennevnte søknad med opplysninger.   

   Tillatelsen gis        Tillatelsen gis ikke, grunnet: 

 

Dato:                              Stempel og underskrift: 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Denne tillatelsen fungerer som løyve for innkjøp av fyrverkeri. 

Umiddelbart før oppsetting skal finne sted, må følgende varsles om tiltaket: 

 Øst 110-sentralen IKS tlf. 64 91 31 00, og Øst politidistrikt 0 28 00. 

  

mailto:post.ost@politiet.no


 


