
Forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri, 
Porsgrunn kommune, Telemark 

 

Hjemmel: Fastsatt av Porsgrunn bystyre dato med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 

922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern 

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

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 

§ 1-1.Formål 

Formålet med forskriften er å forebygge risikoen for fare for liv, helse, miljø eller 

materielle verdier ved forbud mot bruk av fyrverkeri på utsatte områder i Porsgrunn 

kommune. 

§ 1-2.Virkeområde 

Forskriften retter seg mot brukere av fyrverkeri Porsgrunn kommune. 

Forskriften regulerer enhver bruk av fyrverkeri innenfor nærmere angitte områder på 

privat og offentlig sted i Porsgrunn kommune. 

Vedlegg 1 med spesifikt angitte soner med totalforbud mot bruk av fyrverkeri er å anse 

som en integrert del av denne forskriften. 

§ 1-3.Definisjoner 

I forskriften skal følgende uttrykk forstås slik: 

a) Fyrverkeri: Pyroteknisk artikkel beregnet til underholdning. 

b) 

Pyroteknisk artikkel: Artikkel som inneholder eksplosjonsfarlig stoff eller en eksplosiv 
blanding av stoffer beregnet til å utvikle varme, lys, lyd, gass eller røyk eller en 
kombinasjon av disse ved hjelp av eksoterme kjemiske reaksjoner, som holder seg 
selv i gang. 

Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser 

§ 2-1.Plikter 

Bruk av fyrverkeri innenfor forskriftens angitte områder i § 1-2 er til enhver tid forbudt. 

Dispensasjon kan kun skje ved arrangementer der kommunen er ansvarlig for 

gjennomføringen av fyrverkeriet. 

§ 2-2.Rettigheter 

Bruk av fyrverkeri utenfor denne forskriftens angitte forbudssoner er regulert i Forskrift 

om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10: 



Oppsetting og avfyring av fyrverkeri klasse II, III og IV, illuminasjon med fakler o.l. må 

ikke finne sted i tettbebyggelse eller nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser 

uten tillatelse fra leder av brannvesenet. 

Bruk av fyrverkeri utenfor denne forskriftens angitte forbudssoner er tillatt på nyttårsaften 

mellom kl. 18.00 og kl. 02.00. 

§ 2-3.Forvaltningsorgan 

Myndighet til å håndheve forbudsbestemmelsen i § 2-1 er politiet. 

§ 2-4.Sanksjoner og straff 

Ved overtredelser av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, gjelder 

bestemmelsene i brann- og eksplosjonsvernlovens § 42 på tilsvarende måte. 

§ 2-5.Ikraftsetting 

Forskriften gjelder fra 1. desember 2020. 

  



Vedlegg 1 Brevik sentrum og Øya 

 

 


