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Generell søknad om utsatt søknadsfrist i 2020 handel med fyrverkeri på
grunn av Covid-19
Vedtak
Med hjemmel i Eksplosivforskriften § 9-2. tredje ledd innvilges søknad om utsatt søknadsfrist for
handel med fyrverkeri til 01.09.2020.
Hol kommune synes det er viktig å støtte oppunder myndighetenes strategi om å prøve å holde
samfunnet i gang i så stor grad som mulig. Kommunen ønsker å vise fleksibilitet i denne
situasjonen. I disse tider vil fleksibilitet for næringslivet i kommunen være et viktig redskap for å
holde hjulene i gang. For å avhjelpe arbeidet med søknadsskriving og søknadsbehandling vil det
være riktig for inneværende år og utsette søknadsfristen for handel med fyrverkeri til
01.09.2020.
Saksopplysninger
Hol kommune har mottatt søknad om utsatt søknadsfrist for handel med fyrverkeri i 2020 på grunn
av covid-19. Søker er Norsk fyrverkeriforening som er bransjeorganisasjon for fyrverkeriimportører i
Norge.
Søkers argumenter:
Allerede før regjeringens krisetiltak ble innført den 12.03.20 merket våre medlemmer
sykdomsutbruddet. Etter krisetiltakene ble innført har det vært full stans. Det er rett og slett
umulig å gjennomføre søknadsprosessen til flere tusen forhandlere i alle deler av Norge på en
betryggende måte innen tidsfristen. Hoteller er stengte, flyavganger kansellerte og flere
bedrifter har permittert sine ansatte. Omfattende reisevirksomhet vil også kunne bidra til å spre
smitte blant ledere i servicenæringen i en sårbar periode. Flere kommuner har også innført
lokale reiserestriksjoner og karantenebestemmelser som hindrer gjennomføringen.
Legalitet
FOR-2002-06-26-922 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften).
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Vurdering
Hol kommune vurderer innkommet søknad til å være en generell søknad fra bransjeorganisasjon
på vegne av alle forhandlere som ville komme til å søke om utsatt frist for søknad om handel
med fyrverkeri.
Eksplosivforskriften § 9-2. tredje ledd heter det at søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri
klasse II og III må være kommunen i hende innen den 1. mai. Bestemmelsen er gitt av hensyn til
at kommunen skal få tilstrekkelig tid til å behandle søknadene. Ved innkomne søknader etter
fristen kan kommunen vurdere om det er kapasitet til å behandle søknaden i tråd med god
forvaltningsskikk. Dette er det likevel opptil den enkelte kommune å vurdere.

Hol kommune synes det er viktig å støtte oppunder myndighetenes strategi om å prøve å holde
samfunnet i gang i så stor grad som mulig. Kommunen ønsker å vise fleksibilitet i denne
situasjonen. I disse tider vil fleksibilitet for næringslivet i kommunen være et viktig redskap for å
holde hjulene i gang. For å avhjelpe arbeidet med søknadsskriving vil det være riktig for
inneværende år og utsette søknadsfristen for handel med fyrverkeri til 01.09.2020.
Kommunens mål er at søknadsbehandlingen for 2020 skal være avsluttet senest 15.09.2020.
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