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Oversending av utkast til lokal gebyrforskrift for handel med fyrverkeri i Rauma 
kommune 

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) oversender med dette utkast til «Lokal forskrift 
om handel med fyrverkeri» til Rauma kommune for videre behandling. 
 
Bakgrunnen er at NORBR ønsker å få dekket de faktiske utgifter med behandling av søknader for handel 
med fyrverkeri. I 2020 hadde NORBR 27 søknader om handel med fyrverkeri til behandling, og flere av 
de krevde ekstra oppfølging. Gjennomsnittlig timebruk for behandling pr. søknad var seks timer, noe 
som tilsvarer i overkant av en måneds arbeid for en ansatt.  
 
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 tillatelse til handel med, og oppbevaring av fyrverkeri. 
Gjennom deltagelse i selskapet NORBR, ivaretas kommunens plikter, oppgaver og behov knyttet til 
handel med fyrverkeri av NORBR. 
 
I forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2 andre ledd, gis 
kommunene hjemmel til å innføre gebyr for dekning av faktiske utgifter forbundet med behandling av 
søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn. 
 
NORBR vil med dette be om at Rauma kommune følger opp den videre behandlingen av ny lokal forskrift 
i egen kommune, med mål om at denne kan vedtas i løpet av første kvartal, og innføres med virkning for 
behandling av søknader om handel med fyrverkeri fra og med 2021.  
 
Ber om tilbakemelding når den lokale forskriften er ferdigbehandlet i kommunen. 
 

  
  
Med hilsen 
 
Stian Farstad 
Branningeniør 
Forebyggende avdeling 

Alf Magne Smørholm 
Brann- og redningssjef 
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Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
Vennligst oppgi «vår ref.» eller saksbehandler ved all henvendelse i denne saken. 
 

 
 

 
Vedlegg: 
Lokal forskrift om handel med fyrverkeri - Rauma kommune 
 
 
 
Kopi til: 
RAUMA KOMMUNE, Toril Hovdenak 
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VEDTATT AV KOMMUNESTYRERT I RAUMA KOMMUNE DEN 

xx.xx.2021 

UTVALGSSAKSNR. xx/xx 

 

 

 

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri for Rauma kommune. 

Fastsatt av kommunestyret den xx.xx.2021 med hjemmel i forskrift av 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).  
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Innledning og bakgrunn  
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 tillatelse til handel med, og oppbevaring av fyrverkeri. 

Gjennom deltagelse i selskapet Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) 
ivaretas kommunens plikter, oppgaver og behov knyttet til handel med fyrverkeri av NORBR. 
 
Oppfølgingen av utsalgsstedene består av fire deler: 

- Opplysning om søknadsfrist på Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) sin 
internettside, og eventuelt andre plattformer om hensiktsmessig. 

- Behandling av innkomne søknader, med gjennomgang av innkrevd dokumentasjon og 
eventuelt befaring ved handels- og oppbevaringsstedet. 

- Risikobasert tilsyn av salgsstedene i salgsperioden 27. – 31. desember. 
- Rapportering til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

I forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2 andre ledd, gis 
kommunene hjemmel til å innføre gebyr for dekning av faktiske utgifter forbundet med behandling 
av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn.  

Gjennom denne gebyrforskriften ønsker NORBR å dekke faktiske utgifter forbundet med oppfølging 
av handel med fyrverkeri. I 2020 hadde NORBR 27 søknader om handel med fyrverkeri til behandling, 
og flere av de krevde ekstra oppfølging. Gjennomsnittlig timebruk for behandling pr. søknad var seks 
timer, noe som tilsvarer i overkant av en måneds arbeid for en ansatt. For 2021 har NORBR fastsatt 
en timespris på kr. 835,- eks. mva. 

Tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II og III reguleres av Forskrift om håndtering av 
eksplosjonsfarlig stoff, med tilhørende veiledning om håndtering av fyrverkeri. 

Tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse IV kan bare gis til importør eller norsk produsent for 
direkte videresalg til kvalifisert bruker. 

For søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare skal saksbehandlingsfristen som nevnt i 
tjenesteloven § 11 første ledd være to måneder. 

Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelsen anses gitt når saksbehandlingen er utløpt gjelder ikke 
for tillatelse til handel med eksplosiv vare. 
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Innhold 
§ 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 tilsyn i 
denne forbindelse. 

 

§ 2 Virkeområde 
Forskriften gjelder for all saksbehandling i forbindelse med søknad om tillatelse til handel med og 
oppbevaring av fyrverkeri, og tilsyn med slik handel og oppbevaring i Rauma kommune. 

Gjennom deltagelse i selskapet Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) 
ivaretas kommunens plikter, oppgaver og behov knyttet til handel med fyrverkeri av NORBR. 
 
 

§ 3 Hjemmel 
Denne forskriften er fastsatt av Rauma kommunestyre med hjemmel i forskrift av 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 av søknader for handel med, og midlertidig lagring av 
fyrverkeri klasse II, III og IV innkreves det gebyr. 

Gebyrenes størrelser er basert på prinsippet om at gebyrene skal dekke de faktiske kostnadene for 
behandling av søknad, og tilsyn i denne forbindelse. Gebyrenes størrelser vedtas årlig av NORBR ved 
brann- og redningssjefen, basert på selskapet sine 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 at behandlingen er fullført, og ved 
behov for innhenting av ytterligere informasjon, vil det bli fakturert tilleggsgebyr for faktisk timebruk. 

 

§ 5 Betaling 
Gebyret for saksbehandling og tilsyn kreves inn av NORBR, og må betales før søknaden behandles.  

Gebyr for ekstra oppfølging kreves inn i etterkant.  

Gebyrene tilfaller i sin helhet NORBR. 



 

5 
 

 

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

 

§ 7 Myndighet 
NORBR gis myndighet til å kreve inn gebyr etter denne forskriften.  

 

§ 8 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft fra kunngjøring, med virkning for behandling av søknader om handel med 
fyrverkeri fra og med 2021. 


