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Kommunestyrerepresentant Arne Fossmo. 
2630 Ringebu 
 
 
   
 
Ordfører Erik Odlo. 
2630 Ringebu. 
 
 
        Ringebu 10.des. 2012. 
 
 
Grunngitt spørsmål. 
 
Jeg ber om at dette grunngitte spørsmål blir lagt fram på første kommunestyremøte den 11.12. 
d.å. 
 
Begrensning på bruk av fyrverkeri, sprenglegemer og lignende effekter. 
 
Bruken av fyrverkeri og store sprenglegemer har etter hvert utviklet seg slik at det nærmest er 
helt ute av kontroll i tettbebygde områder også i vår kommune. 
Bruken er ikke lenger begrenset til den tradisjonelle nyttårsfeiringen. 
Nå registrer vi at dette foregår nær sagt døgnet rundt fra julefeiringa tar til og til langt ut på 
nyåret. Ikke uvanelig strekker bruken av sprenglegemer, såkalte bomber og raketter seg over 
en fjorten dagers periode fra før jul og ut på nyåret. 
 
Vi får hvert år klager fra barneforeldre, husdyrholdere og mennesker med andre husdyr som 
hunder og katter. For pelsdyroppdrettere er dette for eks. et så stort dyrehelsemessig problem 
hvor individ kan drepe hverandre. Mindre barn har blitt svært oppskremt av dette når det 
foregår ukontrollert over flere dager. 
 
Helsemessig leser vi dessverre om et økende omfang av stygge skader oftest med blindhet 
som følge. Så langt har vel vi i Ringebu kommune vært heldige. 
 
I tettbygde områder har etter hvert denne ukontrollerte bruken medført brannstiftelser og store 
kostnader for samfunnet og den enkelte med utrykninger m.m. 
 
Mange kommuner har nå etter hvert valgt å styre dette gjennom kommunale forskrifter slik at 
det blir regulerte områder og kontrollerte oppskytingsområder i tettbygde. 
 
Jeg ber om at dette blir tatt opp for videre behandling av kommunene ut fra helsemessige, 
dyrevernmessige, sikkerhetsmessige og branntekniske årsaker. 
 
 
 
Forslag til ordninger som bør vurderes: 
 
For tettbygde områder i Vålebua/Ringebu (Boligområder med omliggende tettbebyggelse) og 
det samme for Fåvang med omliggende områder innføres et generelt forbud.  
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I samarbeid med Brannvesenet tilrettelegges et fast område på disse steder for bruk til alle 
former for lovlige fyrverkeri m.m. 
 
Brannvesenet bes også vurdere om slike tilsvarende tiltak bør reguleres for de tettbygde 
hytte/fritidsboliger/hotellområder i Kvitfjell og på Venabygdsfjellet. 
 
I kommunale forskrifter for hele kommunene forbys bruk av slike fyrverkeri/sprenglegemer i 
alle andre dager og tidspunkt enn nyttårsaften/dag mellom kl 23.00 og 01.00. 
 
Det utredes spesielt om salg av slike effekter kan begrenses til å gjelde kun 30/31 desember 
hvert år. 
 
 
 
Arne Fossmo 
Kommunestyrerepresentant. 
 
 
 


