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Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel 

med fyrverkeri i Stjørdal Kommune. 

 

 
 

VEDTATT KOMMUNESTYRET DEN 27.11.2014 

UTVALGSSAKSNR. 107/14 

 

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune. 

Fastsatt av kommunestyre den 27.11.2014 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 om vern mot brann- 

eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver §28, forskrift om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26 juni 2002 §9-2, samt forskrift om endring i forskrift om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 23 juni 2006. 
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Innledning: 

Gjennom brann- og eksplosjonsvernloven, samt forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, er 

brannvesenet pålagt å følge opp at handel med fyrverkeri foregår på en forsvarlig måte. Dette gjøres 

gjennom at utsalgsstedene årlig må søke om salg og oppbevaring. Unntaksvis kan tillatelse gis for 

inntil 3 (tre) år av gangen. 

Oppfølgingen av utsalgsstedene består av 4 deler: 

 Opplysning om søknadsfrist gjennom Stjørdal Kommune sine hjemmesider og eventuell 

annonsering i lokal massemedia. 

 Behandling av innkomne søknader. For nye søkere og søkere som har gjort vesentlige 

endringer av salgslokalet innbefatter behandlingen et tilsyn ved utsalgssted, før en eventuell 

godkjenning kan gis. 

 Kontroll av alle salgsstedene i perioden 27-31 desember. Kontrollen består av en kontroll før 

åpning av utsalgsstedet og en stikkprøvekontroll under salgsperioden. 

 Rapportering til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

I forskrift om endring av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 23. juni 2006 har DSB 

gitt kommunene hjemmel for å innføre gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri. Gebyr som 

dekker faktiske utgifter med dette arbeidet på fastsettes av kommunestyret gjennom en lokal 

forskrift. 

Den lokale forskriften foreslås å hete: Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med 

fyrverkeri i Stjørdal Kommune. 

Sammendrag 

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune innføres med 

virkning fra 1. januar 2015. 

Årsgebyret for oppfølging av ordinær søknad fra aktører første år der nødvendige opplysninger er 

vedlagt, fastsettes til kr 2500,-. Kostnaden med gjennomføring av tilsyn med utsalgsstedet er da 

inkludert.  

Der søknaden er ufullstendig, fastsettes et tilleggsgebyr på kr 1000,-. Gebyret skal dekke de ekstra 

kostnadene med ytterligere saksbehandling. 

Der tillatelse er gitt ut over 1-ett år fastsettes et gebyr på kr 1000,- pr år utover første år. En slik 

tillatelse kan kun gis for maksimalt 3 år. 

Dersom utsalgsstedet ikke er i samsvar med tillatelsen faktureres et ekstragebyr på kr 1000.-. Dette 

dekker brannvesenets kostnader med gjennomføring av flere tilsyn/etterkontroller, eventuelt 

inndragelse av salgstillatelse og oppfølging av at fyrverkeri returneres. 



Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune. 

 Side 3 
 

For oppfølging av søknader fra importør eller norsk produsent om direkte videresalg av profesjonelt 

fyrverkeri klasse IV til kvalifisert bruker kreves et gebyr på kr 1500,-. Eventuelt tilsyn som må 

gjennomføres i denne sammenheng faktureres for medgått tid etter gjeldende timesats. 
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Hjemmel: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2 

 

§1. Fomål: 

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av søknader, handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune, 

gjelder for all handel med pyroteknisk vare som omfattes av krav om tillatelse til handel. 

§2. Virkeområde: 

Gebyret skal dekke de faktiske kostnader forbundet med saksbehandling av søknader om tillatelse til 

handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV, samt gjennomføring av tilsyn før og under salgstiden. 

Forskriften gjelder ikke for søknader om avbrenning av fyrverkeri. 

§3. Gebyr:  

Gebyrsatsene gjelder for 2015 og er som følger: 

I. Ordinær saksbehandling der alle nødvendig dokumentasjon er vedlagt og inntil 2 

stedlig tilsyn, kr 2500,-. 

II. Der søknaden er ufullstendig, ilegges et tilleggsgebyr på kr  1000,-. 

III. Ved flere stedlige tilsyn enn angitt i pkt I. ilegges et tilleggsgebyr på kr 1000,- pr 

tilsyn. 

IV. Der tillatelse blir gitt utover 1 ett- år, ilegges gebyr pålydende kr 1000,- for nødvendig 

tilsyn. 

For å dekke utgiftene for oppfølging av handel med fyrverkeri klasse IV innkreves 

gebyr etter følgende satser:  

V. Behandling av søknad, kr 1500,-. 

VI. Må det i tillegg gjennomføres tilsyn faktureres dette for medgått tid etter gjeldende 

timesats.  

Størrelsen på gebyret blir fastsatt av Kommunestyret ved årlig behandling av budsjett. 

§4. Tillatelse:  

Tillatelse til handel med fyrverkeri vil ikke bli utstedt før gebyret er betalt.  

Tillatelsen for handel med fyrverkeri kan gies for inntil 3 år. Der hvor en slik tillatelse gis vil gebyret 

jfr. §. 3 pkt IV, bli innkrevd i etterkant av stedlig tilsyn. 

 

§5. Myndighet:  

Stjørdal brann- og redningstjeneste gis myndighet til å kreve inn gebyr etter denne forskriften. 
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Kommentar: 

Uten tillatelse kan det drives handel med fyrverkeri klasse I 

Tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II og III kan bare gis for perioden 27-31. desember til 

handelsvirksomheter som kan fremlegge, firmaattest fra Foretaksregisteret, har fast utsalgssted, 

egnede handelslokaler, risikoanalyse, handlingsplan, målsatte skisse/tegninger over salgssted og 

lager, kopi av gyldig fyrverkeri-sertifikat samt har en særskilt utpekt person som kan dokumentere 

tilfredsstillende kunnskaper om de eksplosive varer som skal selges. 

Etter søknad fra kjøper kan kommunen ut fra en brannteknisk vurdering av bl.a. aktuelt bruks sted og 

årstid, gi særskilt tillatelse til kjøp av fyrverkeri klasse II og III i et enkelt tilfelle i et annet tidsrom. 

Tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse IV kan bare gis til importør eller norsk produsent for 

direkte videresalg til kvalifisert bruker. 

Kommentar til § 3: 

I: Gebyret for oppfølging av ordinær søknad skal dekke utgifter til medgått tid til saksbehandling og 

inntil 2 stedlige tilsyn i tidsperioden 27-31 desember, og rapportering til DSB 

II: Gebyret skal dekke ytterligere saksbehandling ved ufullstendig søknad der nødvendig 

dokumentasjon mangler. 

III: Gebyret skal dekke ytterligere stedlig tilsyn enn de som er beskrevet i pkt. I.  

IV: Gebyret skal dekke utgifter for stedlig tilsyn i år 2 og 3. 

V og VI: Ettersom det sjelden brannvesenet får inn søknader fra importør eller norsk produsent om 

direkte videresalg av profesjonelt fyrverkeri klasse IV til kvalifisert bruker, har vi liten erfaring med 

hvor tidkrevende dette gjennomsnittlig vil være. Slike saker må gis særskilt behandling ut fra 

søknadens dokumentasjon og en vurdering av branntekniske forhold. Et gebyr på kr 1500,- vil 

sannsynligvis dekke de utgiftene til behandling av denne typen søknader. For å behandle slike 

søknader kan det være nødvendig å gjennomføre et tilsyn. Kostnadene til dette er det hensiktsmessig 

å fakturere etter brannvesenets til enhver tid gjeldende timesatser. 

 


