
FYRVERKERIANMÄLAN

Explosiva varor godkända för privat bruk (klass F2 och F3)
Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikaler och explosiva varor (390/2005, 91 §)
Förordningen om explosiva varor (819/2015, 63 §)

Orsak till fyrverkeriet

Användningsplats 
och koordinater

www.112.fi/sv/
nodnumret_112/
positionera_dig

Användningstid

Ändringssökande:
Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring hos Åbo förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåen-
det av beslutet. Åbo förvaltningsdomstol, Lasarettsgatan 2-4, 20100 Åbo.
Beslutet måste följas trots ändringssökande (laki 390/2005, 126 §).

Datum _____ /_____ 20_____

Räddningsmyndighetens underskrift
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Saapunut

Användarens namn

Datum

Telefonnummer

Användarens 
födelsedatum

Användarens 
underskrift

E-postiadress

Start- och sluttid 
(högst 0,5 h)

Anmälan ska skickas in till räddningsverket två veckor innan den planerade användningen.

Uppställda villkor eller begränsningar:
 – Markägarens tillstånd krävs för fyrverkeriet.
 – Grannarna måste underrättas.
 – Fyrverkerierna måste avfyras på mer än tio meters avstånd från byggnader.
 – Fyrverkerierna får inte riktas eller kastas mot människor eller byggnader och de får inte användas bland åskådarna.
 – Nödraketer eller signalanordningar får inte avfyras.
 – Fyrverkeriet ordnas alltid på användarens ansvar. Användaren ser till ann inga personskador eller risk för brand 

uppkommer. Hård vind måste tas i beaktande.
 – Fyrverkerier är förbjudna medan varning för skogsbrand gäller.

MED ANLEDNING AV ANMÄLAN HAR FÖLJANDE BESLUT FATTATS (räddningsverket fyller i)

Utrustning

Utrustningen som 
används ska vara 
godkända för privat bruk.

Detta beslut ska 
uppvisas vid inköp 
av fyrverkerier under 
tidsperioden  
1.12. – 26.12. 

Anmälan godkänns på följande villkor Fyrverkeri får inte ordnas

Returnering av blanketten:
Fill i blanketten och klicka på ”Sänd blanketten”. Du kan också spara blanketten på din dator.
När du returnerar blanketten elektroniskt ska du lämna fältet för underskrift tomt..
Anmälan kan också skickas per post till Egentliga Finlands räddningsverk/riskhantering, Eriksgatan 35, 20100 Åbo. 

Ytterligare information fås på webbplatsen www.vspelastus.fi/sv eller per telefon 02 263 3111, pelastuslaitos.tapahtumat@turku.fi
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Sticky Note
Sänd blanketten per e-post, klicka på knappen "Sänd blanketten".Välj först e-postprogram och klicka sedan OK.
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