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OFFENTLIG FYRVERKERI I ØYER OG TRETTEN  
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har blitt bedt om å vurdere offentlig fyrverkeri til nyttårsfeiring i Øyer og 
Tretten. 
 
Saksutredning: 
Ordfører har gjentatte ganger fått oppfordring om at Øyer kommune bør ta ansvar for et 
offentlig fyrverkeri ved nyttårsfeiring. Argumentene for en slik ordning er å redusere 
ubehaget for tamme og ville dyr, og å redusere sjansene for skader ved privat 
fyrverkeribruk. I Øyer kommune er det ikke gjort noen begrensninger i regelverket for bruk 
av fyrverkeri. Nyttårsaften kan fyrverkeri avfyres mellom kl. 18.00 og 02.00 uten videre 
søknad, forutsatt at alle andre bestemmelser er innfridd. All bruk av fyrverkeri utover dette 
må søkes og varsles. 
 
Det argumenteres videre med at et slikt offentlig opplegg vil kunne være en måte å bygge 
sterkere tilhørighet i bygda, og en fin måte å vise samhold på. Det oppfordres også at 
private enkeltpersoner, lag og foreninger, samt næringsliv bidrar til å utvikle et slikt 
opplegg. 
 
Administrasjonen har innhentet erfaringer fra tilsvarende opplegg fra Ringsaker kommune, 
samt prisoverslag for profesjonelt fyrverkeri. 
 
Vurdering: 
Forslagsstiller foreslår at det etablereres minst 2 steder for oppskyting, 1 i hvert sogn, hvor 
flest mulig kan ha glede av fyrverkeriet. Ringsaker kommunen har organisert sine 
oppskytingssteder sentralt i Moelv og Brumunddal. I Øyer ville det derfor være 
hensiktsmessig å etablere utskyting fra f.eks. idrettsplassene på Granrudmoen og Stav. 
Ringsaker kommunes erfaring er at befolkningen som bor nærmest utskytingsstedene 
benytter seg av tilbudet, men at privat oppskyting av fyrverkeri ikke har blitt nevneverdig 
redusert. Effekten av slik offentlig organisering vil for f.eks. hyttefeltene i Hafjell neppe føre 
til redusert privat bruk av fyrverkeri. 
 
Fyrverkeri og pyroteknikk er i utgangspunktet farlig, og bør overlates til profesjonelle 
fagfolk. Å samle sammen private bidrag til et felles fyrverkeri vil ikke nødvendigvis føre til 



en bedre opplevelse av makeringen. Administrasjonen har innhentet prisoverslag fra 
leverandør av pyroteknikk og fyrverkeri Engelsrud NFI Fyrverkeri AS. Pris for fyrverkeri med 
varighet 6-7 minutter ligger på kr. 65 000,- + mva, dette må da ganges opp med 2. 
Leverandør står da for alt tilleggsarbeid i form av tillatelser, forsikring og bemanning.  
 
Med tanke på Øyer kommunes utstrekning og geografiske forutsetninger synes rådmannen 
det vil være lite samlende å bruke offentlige midler på fyrverkeri som kun et fåtall av 
kommunens innbyggere kan se og ha glede av. Og opprette flere oppskytingssteder enn de 
2 nevnte vil øke utgiftene mer enn antall innbyggeres opplevelse. 
 
Etter en total vurdering kan ikke rådmannen stille seg bak et slikt forslag verken av 
økonomiske eller sikkerhetsmessige årsaker. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune avviser forslaget om offentlig fyrverkeri i Øyer og Tretten. 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 


