
       Forskrift om lokal forbudssone for avfyring  av fyrverkeri, (dato) 

                       Lillehammer kommune,  Oppland 

                       

Hjemmel:  Fastsatt av Lillehammer kommunestyre … (dato) med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 

om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 

(Brann- og eksplosjonsvernloven) § 43, bokstav e og Forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A, jf. Forskrift 15. juni 2017 nr. 844 om sivil håndtering av 

eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften)  § 143 (1) a). 

 

§ 1  Formål 

Forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssone for avfyring av fyrverkeri bidra til vern av liv, 

helse, miljø og materielle verdier ved å redusere risikoen for brann i den verneverdige, tette 

trehusbebyggelsen i sentrum av Lillehammer.  

§ 2  Virkeområde 

Forskriften retter seg mot brukere av fyrverkeri i Lillehammer kommune.   

Forskriften regulerer enhver bruk av fyrverkeri innenfor angitt område på både privat og offentlig 

sted.  

Forskriften angir en nærmere bestemt forbudssone for avfyring av fyrverkeri , fastsatt ut fra risiko- og 

sårbarhetsvurderinger.      

§ 3  Definisjoner 

I forskriften skal følgende uttrykk forstås slik: 

Fyrverkeri: pyroteknisk artikkel beregnet på underholdning. 

Pyroteknisk artikkel:  artikkel som inneholder eksplosjonsfarlig stoff eller en blanding av stoffer 

beregnet på å utvikle varme, lys, lyd, gass eller røyk eller en kombinasjon av disse ved hjel p av 

eksoterme kjemiske reaksjoner, som holder seg selv i gang. 

Forbudssonen omfatter et nærmere avgrenset område i sentrum av Lillehammer by, vist på kart som 

er vedlagt denne forskriften.  Kartvedlegget er å anse som en integrert del av forskriften.  

På grunnlag av fremtidige risiko-og sårbarhetsvurderinger og brannfaglige vurderinger gis 

brannsjefen fullmakt til å inkludere andre områder i forbudssonen. 

§ 4  Ivaretakelse av forbudssonen  

Innenfor forskriftens forbudssone er det totalforbud mot bruk av fyrverkeri hele året.  

§ 5  Forvaltningsorgan 



Myndighet til å håndheve forskriftens forbud ligger hos politiet. 

 

§ 6  Reaksjonsmidler 

Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, gjelder bestemmelsen i 

brann- og eksplosjonsvernloven § 42. 

§ 7  ikraftredelse  

Forskriften trer i kraft straks. 

 

Vedlegg  -  kart over forbudssonen 

 


