
Anmälan om fyrverkeriuppvisning 1 (4) 

Polisen 
Polisen-Övrig-03  16.12.2020 polisen.ax

Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva  
varor (819/2015) 61 § och lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva 
varor (390/2005) 97§ 

Anmälan om fyrverkeriuppvisning ska göras till polisen på orten senast 14 dagar före 
uppvisningen 

Anmälare 

    Kommun eller sam     Hushåll     Näringsliv     Annat 

Namn Telefon 

Adress Postnummer Postanstalt 

Kontaktperson 
Namn Telefon 

E-post

Fakturerings kontaktuppgifter (såvida inte samma som ovan) 

Ansvarig person för uppvisningen 

Namn Telefon 

E-post

Avfyrare 

Namn, personbeteckning, telefon och e-post 
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Uppgifter om uppvisningen 

Plats Händelsekommun 

Exakt plats varifrån fyrverkerierna avfyras och dess läge 

Datum Kl Uppvisningens totala längd 

Evenemang dit fyrverkeriuppvisningen hör 

Beställare av fyrverkeriuppvisningen 

Vid fyrverkeriuppvisningen används professionella pyrotekniska artiklar av typ 

Godkännande som arrangör av fyrverkerier 

Har arrangören bekräftats som en sådan arrangör av fyrverkerier som avses i 94 § i 
lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005)? 

    Ja     Nej 

En kopia av ovannämnda beslut som Säkerhets- och kemikalieverkets gett ska bifogas anmälan. 

Mer information 
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Säkerhetsåtgärder 

Lagring av fyrverkeripjäser och förvaring på uppvisningsplatsen 

Vid fyrverkeriuppvisningen vidtas följande säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor: 

    Säkerhets- och kemikalieverkets föreskrifter om användning och förstöring av fyrverkerier 

    Villkor och föreskrifter som polisen på den ort där fyrverkeriuppvisningen hålls utfärdat med anledning av denna 
anmälan 

    Villkor eller föreskrifter brandmyndigheterna på den ort där fyrverkeriuppvisningen hålls har utfärdat  

    Skyddsavstånd: 

    Andra säkerhetsåtgärder, nämligen: 

Ansvarsförsäkring 

Försäkringsbolag Försäkringsnummer 

Musik 

    Vid fyrverkeriuppvisningen spelas musik:     levande musik      mekanisk musik 

    Ingen musik 

Teostos tillståndsnummer: 

Önskat delgivningssätt av godkännande av beslutet eller anmälan 

    Per post     Av hämtas 

Underskrifter 

Datum, underskrifter och namnförtydligande 

Fyll noggrant i blanketten. En ofullständig anmälan fördröjer ärendets handläggning. 
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Myndighetsanteckningar 

Anmälan inlämnad, datum: Mottagare: 

Anmälningsförfarandet  

granskat och godkänt, datum: 
Godkännare: 

Beslut, i vilket ingår föreskrifter eller begränsningar för anordnandet av uppvisningen 

    Ett separat beslut ges på basis av anmälan 

Avgift:   Betald    €     Ej betald 

Överenskommet delgivningssätt för anmälan eller förfarande vid godkännände av beslutet  

    Skickas per post till adressen: 

    Skickas per fax till adressen: 

    Skickas per e-post till adressen: 

    Avhämtas 

Övriga anteckningar 
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