Larvik Brannvesen
Elveveien 56
3262 Larvik

Søknad om tillatelse til
oppevaring av eksplosiver

Telefaks 33179700

Opplysninger om søker
1 Virksomhetens adresse

2 Telefon

3 Organisasjonsnummer

3 Navn og adresse og telefonnummer til ansvarlig for oppevaringen

Type og mengde eksplosiver det søkes oppevaringstillatelse for:
5 Sprengstoff kil

6 Tennmidler stk:

7 Annet, angi type (kg/stk):

Opplysninger om oppevaringstedet:
8 Oppevaringsstedets navn og adresse (med nærmeste postnummer) :

9 Gnr.:

10 Bnr.:

11 Grunneier:

12 Kommune:

13 Fylke:

14 Lageret er på vedlagte kart merket med(se
veiledningen):

15 Avstander til:
sykehus:
bolighus:
ved og lignende:
annet, bruk rubrikk ”andre opplysninger” nedenfor.

16 Tillatelsens varighet :

17 Andre opplysninger:

18 Dato:

Se egen veiledning neste side.

19 Søkers underskrift:

Larvik Brannvesen
Elveveien 56
3262 Larvik

Telefaks 33179700

Søknad om tillatelse til
oppevaring av eksplosiver

VEILEDNING :
Veiledning for utfylling av skjema: ”Søknad om tillatelse til oppbevaring av eksplosiver”
Følgende mengder eksplosive varer kan oppbevares uten særskilt tillatelse (som nevnt i §
7-1 i forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, senere kalt
forskriften ):
1. Inntil 5 kg røksvakt krutt
2. Inntil 5 kg eksplosiv vare oppladet som ammunisjon av enhver art
3. Inntil 10 kg pyroteknisk vare
Søknad om oppbevaring sendes til:
• Kommunen ved mengder til og med 250 kg (netto)
• DSB ved:
o mengder over 250 kg
o søknader basert på risikoanalyse
o søknader om oppbevaring i undergrunnsanlegg
Utfylling av de enkelte feltene med henvisning til nr. i skjemaet
1. Virksomhetens navn og den postadresse som tillatelsen skal sendes til.
2. Telefonnr. til nevnte virksomhet hvor eventuelle tilleggsopplysninger til søknaden kan
innhentes.
3. Foretaksnummer / bedriftsnummer fra Brønnøysundregistrene.
4. Navn, adresse og telefonnr, hvor ansvarlig for oppbevaringen til enhver tid kan
kontaktes, f.eks ved tilsyn.
5. Mengde sprengstoff i kg, det søkes oppbevaringstillatelse for.
6. Antall tennmidler det søkes oppbevaringstillatelse for.
7. Andre eksplosiver det søkes oppbevaringstillatelse for. F. eks. krutt, ammunisjon,
fyrverkeri etc.
8. Navn på og adresse til selve oppbevaringsstedet, (nærmeste postnr. må oppgis).
9. Gårdsnr.
10. Bruksnr.
11. Hvem eier grunnen hvor eksplosivene søkes oppbevart.
12. Kommune hvor eksplosivene søkes oppbevart, gjerne med kommunenummer.
13. Fylke.
14. Her angis hvordan plassering av lageret er avmerket på vedlagt kart, målestokk 1:
5000. På dette kart skal også forslag til sikringsfelt inntegnes, se § 7-2 i forskrift av
26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.
15. Her angis avstander i meter til nærmeste utsatte objekter.
16. Hvor lenge ønsker man at tillatelse skal være gyldig.
17. Andre opplysninger. Her noteres andre opplysninger som kan være relevante for
behandling av søknaden, for eksempel tidligere oppbevaring på samme sted.
18. Dato.
19. Underskrift av den som søker.
Ved innvilget søknad skal det sendes melding i henhold til § 6 i forskrift av 08. 10. 1999 om
tiltak for å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige
kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) når det er tale om eksplosivmengder på
over 50 tonn. Ved mengder over 200 tonn skal det utarbeides sikkerhetsrapport i henhold til
nevnte forskrifts § 9.

