
Svar grunngitt spørsmål Fra Bjørn Moastuen  
 
Undertegnede stilte samme grunngitte spørsmål 10/12 2012 til ordfører Odlo. 
 Spørsmålet gikk på om salg av slike effekter kunne begrenses til å gjelde kun 30./31. desember hvert 
år 
 
Moastuen viser i sitt grunngitte spørsmål til Dyrevernslovens §2,3 og Naturmangfold lovens §6,9 
  
Begrensning på bruk av fyrverkeri, sprenglegemer og lignende effekter. 
 
I en e-post korrespondanse med landbrukskontoret v/ John Ludvik Dalseg uttales det at han ikke kan 
se at dyrevelferdsloven kan avgrense bruk av fyrverkeri. 
Den som egentlig har myndighet til tilsyn og vedtak etter denne loven er Mattilsynet. 
 
 Iht. dsb (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) om salgstidspunkter og begrensninger i 
salgsperioden gis det muligheter for å redusere antall salgsdager etter en helhetsvurdering av 
brannsikkerhet.  
 
Brannsjef ved MGB uttaler følgende: «Eksplosiv forskriftene gir noen muligheter for begrensning ut 
fra lokale forhold, men det må helst begrunnes i brannfare eller andre sikkerhetsforhold. 
Det kan være vanskelig å hevde at Ringebu har en særlig sårbar viltbestand mot øvrige deler av 
landet/fylket, hvis en skal argumentere med lokale forhold og dyrevelferd, for å avgrense salgsdager. 
 
Det er heller ikke sikkert at brannlovgivningen er det rette lovverk å bruke for å begrense 
salg/oppskyting når motivet er dyrevelferd. 
 
Oppskyting av fyrverkeri er forbudt, unntatt på nyttårsaften fra klokken 18.00 til kl. 02.00. 
En forebyggende effekt vil være å oppfordre alle til å anmelde ulovlig oppskyting til politiet. 
 
Brannvesenets inntrykk er dog at det er lite ulovlig fyrverkerioppskyting i forhold til mengden som 
selges.»   
 
Ordfører er enig i Bjørn Moastuen sine bekymringer, men Ringebu kommune har i dag ingen egen 
forskrift som regulerer dette området. Ringebu kommune skal nærmere på om det finnes andre 
forhold som kan være med å begrense dette.  
 
Ut i fra dagens lovverk kan jeg heller ikke se at det er noen hjemmel for å innføre forbud mot 
oppskyting av raketter i hele kommunen. 
 
  
Ringebu 27.01.2016 
Arne Fossmo, Ordfører 
 


