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SVAR PÅ HENVENDELSE OM DET ER FORBUD MOT OPPSKYTING AV 
FYRVERKERI I SIRDAL UTENOM NYTTÅR 
 
Rådmannen viser til e-post datert 24. april 2018 med spørsmål om lovligheten av oppskyting 
av fyrverkeri utenom nyttårsaften. 
 
Oppskyting av fyrverkeri av forbrukere (innbyggere) reguleres av forskrift om håndtering av 
eksplosjonsfarlig stoff, se www.lovdata.no : 
 
«§ 2-10.Håndtering av pyrotekniske artikler og gjenstander 
 
Pyrotekniske artikler og gjenstander skal brukes til det formål de er bestemt for og i samsvar 
med den bruksanvisning som skal følge varen. 

Håndtering av fyrverkeri klasse IV, raketter klasse II og III samt pyroteknisk vare som kan 
forveksles med leketøy er ikke tillatt for forbrukere. 

Forbrukere kan avfyre fyrverkeri klasse II og III på nyttårsaften mellom kl. 18.00 og 02.00, 
med mindre annet er bestemt i eller i medhold av denne forskriften. 

Plass for avfyring av fyrverkeri skal velges slik at det ikke oppstår skade på liv, helse, miljø 
og materielle verdier. 

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. 

Ikke avfyrt fyrverkeri skal beskyttes mot utilsiktet antenning. 

Nødvendig slokningsutstyr skal holdes i beredskap.» 

 
«Fyrverkeri: Inndeles i følgende klasser etter risikonivå: 

a) Klasse I a: Kruttlapper, knall Bon-Bon etc. 
b) Klasse I b: Bordbomber, Party-Poppers, stjerneskudd etc. 

c) Klasse II: Markfyrverkeri samt mindre romerske lys, soler og annet fyrverkeri med 
begrenset fareområde. 

d) Klasse III: Raketter, luftbomber, ildbeger og større romerske lys og bombebatterier etc. 
e) Klasse IV: Profesjonelt Display-fyrverkeri.» 

http://www.lovdata.no/
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Sirdal kommune har ikke lokal forskrift med avvikende tidspunkter for oppskyting av 
fyrverkeri. Dette betyr at det ikke er lovlig å skyte opp fyrverkeri i Sirdal i påsken. 
 
Lokal politivedtekt i Sirdal, se www.lovdata.no, har regler om oppskyting av fyrverkeri på 
offentlig sted: 
 
«§ 5.Farlig eller skremmende virksomhet 
 
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert og lignende, 
2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse, 

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for den 
som ferdes der.» 

 
Lensmannen i Sirdal har opplyst at en politipatrulje i påsken 2018 inndro fyrverkeri ved 
Sinnes Arena i forbindelse med oppskyting. Lensmannen mener at det er vanskelig å 
kontrollere hvem er ansvarlig for oppskyting av fyrverkeri når dette skjer fra flere steder i et 
hytteområde.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Inge Hedenstad Stangeland 
Rådmann 
 
 
Kopi sendt til: 
Lensmannen i Sirdal    
Thor Jørgen Tjørhom    
John Birkeland    
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