KOMMUNE

RINGSAKER
BRANNVESENET

MELDING

MED F YRVERKERI

OG HANDEL

OM OPPBEVARING

med tilhørende forskrifter. [ht Forskrift oni håndtering av
Brann og eksplosjonsvernloven
eksplosjonsfarlig Sta/7 av 26. Juni 2002 nr. 922. Rettleiing om godkjenning, innførsel, oppbevaring,
av 23. Juni 2006 og [5.
tilegning, handel og bruk av fi/rverkeri av mars 2003. Medforskriftsendring
Oktober 2008.
av
leveres kun av de som innehar godkjent tillatelse til handel og oppbevaring
NB! Meldeskjema
i den perioden som kommer frem av vedtaket gitt til søknad. Øvrige må levere fullstendig
fyrverkeri
må leveres hvert år innen l. Mai).
søknad. (Meldeskjema

l

,

Søkers fulle navn og adresse

K

r

_

NES «NNtuopg-LAQ BA ,v/ Fm m sm

Telefon/mobil

C10525 Mg

mac;

2

Utsalgsstedets

Telefon/mobil

navn og besøksadresse

5“?WO
é2>>

Nea mmueesme sA
vzsseNes 9AHær/musa'

T" awesvzamu's
3

Postadresse

75512350MESFÅmum/MN

'nnaeasreem
4

‘

‘

seg 23w Nes' PÅHoen/mms
Twewasuge‘ew‘

Undertegnede

erklærer

herved

at:

og handel
for tillatelse til oppbevaring
lagring og andre gitte forutsetninger
*Utsalgsstedet,
gitt i) vedtaket fra Ringsaker
er i samsvar med søknad og (eventuelle forutsetninger
i henhold
følges. (Hvis det må foretas endringer
og gjeldende lover og forskrifter
brannvesen
av dette).
kontaktes for eventuell godkjenning
til søknad SKAL brannvesenet
handel
vedrørende
kjenner til GJELDENDE lover og forskrifter
*Vedkommende
samt tiltak for å forebygge
egenskaper
produktenes
med fyrverkeri,
oppbevaring
og bruk av fyrverkeri.
ved handel, lagring, transport
og (ansvarshavendes)

*Ansvarshavende

er i orden

denne erklæringen

*Forhold som er beskreveti
brannvesen.
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skal være Ringsaker
Meldingen
år.
1. mai gjeldende
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Jeg er inneforstått

med at uriktige

er ansatt

stedsfortreder

i virksomheten.

og kan kontrolleres

brannvesen

gitt i denne

opplysninger

og
uhell både

av Ringsaker

i hende

melding

innen

vilføre

til at

tillatelsen vil bli trukket tilbake. Ringsaker brannvesen kan stanse handel o
oppbevaring umiddelbart hvis ikke til enh ver tid gjeldende lo vmh'uáéfgp
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Godkjent l:l Ikke godkjent
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