Forskrift om lokale forbudssoner for bruk av fyrverkeri,
Fredrikstad kommune, Viken
Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 11.12.2020 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, jf. forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A.

§ 1 Formål
Formålet ved forskriften er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier ved å redusere faren
for brann, ulykker og uhell som følger av fyrverkeri.
§ 2 Virkeområder
Denne forskriften gjelder avfyring av fyrverkeri innenfor Fredrikstad kommunes grenser.
§ 3 Definisjoner
I denne forskriften skal følgende uttrykk forstås slik:
a) Fyrverkeri kategori 1: Fyrverkeri forbundet med lav risiko og minimalt støynivå, som er
beregnet til bruk i fysisk begrensede områder, herunder fyrverkeri til innendørs bruk
i boliger.
b) Fyrverkeri kategori 2: Fyrverkeri forbundet med lav risiko og lavt støynivå, som er
beregnet til utendørs bruk i fysisk begrensede områder.
c) Fyrverkeri kategori 3: Fyrverkeri forbundet med middels risiko, som er beregnet til
utendørs bruk i større, fysisk åpne områder og hvis støynivå ikke er helseskadelig.
d) Fyrverkeri kategori 4: Fyrverkeri forbundet med høy risiko, som er beregnet til kun
å bli brukt av profesjonelle og hvis støynivå ikke er helseskadelig.
§ 4 Forbud mot bruk av fyrverkeri
Det er forbudt å avfyre fyrverkeri i kategori 2, 3 og 4 innenfor følgende områder:
a) Området definert som byområdet i kommuneplan 2020–2032, med unntak av
definerte områder på Tollbodplassen, Steffensjordet og Wiesebanen.
b) Nabbetorp – avgrenset av Glomma, Lundheimveien, og tilstøtende områder inkludert
i byområdet. Utskyting er tillatt fra gangveien syd i Enggata ved «dammene» og langs
Poul Rønns gate ved grøntarealene.
c) Sorgenfri – Trehusbebyggelsen mellom Galtungveien, Bruksgata og nyere
bebyggelse i øst.
d) Gamlebyen/Vaterland/Øra – arealene innenfor vollene i Gamlebyen og
industriområdene på Øra, og er forøvrig begrenset av Torsnesveien og Habornveien.
e) Sellebakk Torg og omliggende områder nedenfor Sarpsborgveien.
f) LNF-områder i perioden 15. april til 15. september. Eventuell godkjenning må
innhentes fra både brannmyndighet og landbruksmyndighet i kommunen.
§ 5 Dispensasjon
Fredrikstad kommune kan ved særlige anledninger gi tillatelse til oppskyting av fyrverkeri
i forbudssonen, etter skriftlig søknad. Det er et krav at oppskyting av fyrverkeri utføres av
personer med kompetansebevis utstedt av den instans som Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utpekt. Myndighet til å avgjøre søknader om
tillatelse etter denne bestemmelsen er delegert til brannsjefen.

§ 6 Reaksjonsmidler
Ved overtredelse av forskriften, eller vedtak truffet i medhold av denne, gjelder lov av
14. juni 2002, nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §37 – §40 tilsvarende.
§ 7 Klage og klageinstans
Vedtak fattet av brannsjefen kan påklages til Fredrikstad kommunes klageutvalg, etter
forvaltningsloven § 28 annet ledd.
§ 8 Straff
Overtredelse av forskriften, samt overtredelse av vedtak truffet i medhold av denne, kan
medføre straffeansvar, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 42.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft ved kunngjøring.

Ikrafttredelse 16.12.2020

