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Sak; Ukontrollert bruk av kreftfremkallende, hormonhermende og i
ustabile menneskers hender ekstra farlig fyrverkeri
Fenomenet Fyrverkeri har andre sider ved seg NMF mener er grovt
undervurdert. Fyrverkeri er i feile hender farlige våpen med potensielt
dødelig effekt.
Norges Miljøvernforbund(NMF) krever at departementet nedlegger
forbud mot salg og innehav av fyrverkeri til private fra 2019 og at all
bruk av fyrverkeri heretter foregår i offentlig regi grunnet den helse og
miljøskade,skade på materiell og potensielt fare for infrastruktur og
mennesker vi ser idag.
Norge gikk nok en gang ett nytt år i møte der skader på mennesker ,eiendom og potensielt
mange flere ulykker er resultatet av en fullstendig ukontrollert bruk av fyrverkeri fra privat
personer. Noen av disse er ustabile mennesker som i stor grad kan nytte tilgangen til
«lisensfrie våpen» dvs Fyrverkeri i onde hensikter. Fyrverkeri krever ikke

skyteprøve etter våpenloven.
Mens jegere og andre innehavere av våpen stadig blir underlagt strengere kontroll
kan i verste fall ustablie personer og kriminelle miljøer fritt hamstre krutt og
eksplosiver Under Radaren til norske myndigheter.

NMF vil betegne bruk og salg av fyrverkeri som å gi ett barn en ladet pistol til fri bruk.
Ingen konsekvens mao. Fyrverkeri inneholder mengder krutt i tillegg til effektstoffene som
er uønsket distribuert i natur og miljø.
Bakgrunn
NMF har de siste 25 årene via vårt granskningsarbeid på natur og miljø løftet saker
politisk og i media med det for øye å bidra preventivt til en positiv utvikling av det norske
samfunn på natur og miljøsiden og tilstøtende områder. NMF mener den totale belastning
bruk av fyrverkeri ikke bare nyttårsaften men og ellers fra private sin side må opphøre ved
lov.
Fyrverkeri inneholder fremdeles mange helsefarlige og skadelige stoffer,
bl.a. Heksaklorbenzen, kadmium,bly,barium,kvikksølv tross at det meldes en økt
kontroll med leverandører og importører senere årene.NMF har ikke 100% tillit til at
nasjonale myndigheter har kontroll i alle ledd.
Det viser her til omtale fra Svenske Kemikalieinspektionen. Tungmetallene som gir effekter
for fyrverkeriet er stoffer vi ikke ønsker distribuert i vårt miljø. Videre er fyrverkeri og et
fremmedelement for våre firbeinte venner, fugl og annen fauna der virkninger og skader er
udokumenterte. Norge som nasjon har alvorlige utfordringer knyttet til tungmetaller og
miljøgifter til naturen allerede og trenger ikke det tillegget som fyrverkeri utgjør.(tall fra
2015 ifølge en importør salg på 300 millioner kroner i fyrverkeri, økende)
Fyrverkeri – potensielle våpen og bomber på avveie
Fenmonenet fyrverkeri har andre sider ved seg NMF mener er grovt undervurdert.

Fyrverkeri er i feile hender farlige våpen med potensielt dødelig effekt.
2018 var ett år der Norge som nasjon og dens regjering ved flere anledninger måtte svare
for seg ifht den stående nasjonale beredskap på bl.a. objektsikring. Disse objektene er
klassi fiserte. NMF sitt inntrykk etter 2018 er at regjeringen kan få bedre kontroll på
beredskapen. NMF forventer at regjeringen og ettergår alle mulige kilder til trusler mot
samfunnet og mennesker,infrastruktur mm.
Våpelovens strenge og reviderte bestemmelser sett ifht fyrverkeri
I Norge er våpenloven strammet inn siste årene pga hendelser utført av ustabile
mennesker. Det er en intensjon i Norge at også de ustabile blant oss skal kunne få bevege
seg fritt uten det tilsyn de hadde tidligere(nedbygging av store institusjoner innen psykiatri)
Leser en de innledende bestemmelsene i våpenloven(sist endret 22 april 2016) registerer
en ulike preventive krav ifht hvem som kan få inneha våpen,oppbevaring,kontroll og evt
inndraging.
Bla handler det om at vedkommende må være edruelig og pålitelig.Vedkommende gies en
vurdering som er samlet.
0 Overskriften endret ved lov 23 juni 1978 nr. 69.
§ 7. Den som vil kjøpe eller på annen måte erverve skytevåpen eller våpendeler, må ha
tillatelse fra politimesteren.

Tillatelse gis av politimesteren på søkerens bosted eller – hvis søkeren ikke har bopel i riket – av
politimesteren på oppholdsstedet.
Tillatelse kan bare gis edruelige og pålitelige personer som har behov eller annen rimelig grunn for å ha
skytevåpen, og som ikke av særlige grunner kan ansees som uskikket til det.
Tillatelse kan ikke gis til person under 18 år. Unntak kan i særskilte tilfeller gjøres for person under 18 år
men over 16 år, der våpen kan oppbevares av verge eller annen person som fyller de alminnelige krav til
tillatelse. Tillatelse til å erverve revolver eller pistol eller til deler av slike våpen gis ikke til personer under 21
år. Kongen kan også fastsette høyere aldersgrense for andre arter skytevåpen og våpendeler, likevel ikke
over 21 år. Erverves skytevåpen eller våpendeler ved arv, kan vedkommende politimester dispensere fra
aldersgrensebestemmelsene på de vilkår han fnner nødvendig i hvert enkelt tilfelle.
Søknad fra mindreårig eller person som er fratatt rettslig handleevne, må være tiltrådt av verge.
Kongen kan gi forskrifter om skytterorganisasjoners og andre juridiske personer erverv av skytevåpen og
våpendeler.

0

Endret ved lover 23 juni 1978 nr. 69, 5 juni 1998 nr. 35, 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013
iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.
§ 8. Enhver som vil eie eller inneha skytevåpen, skal ha tillatelse fra politimesteren (våpenkort).
Bestemmelsene i § 7 annet-sjette ledd gjelder tilsvarende. For tillatelsen kan det settes som vilkår at
adgangen etter § 11 til å overlate våpenet til andre ikke skal gjelde.

Når særlige forhold tilsier det kan tillatelse gis for et bestemt tidsrom.
Den som vil foreta en vesentlig endring av et skytevåpens karakter eller beskafenhet, eller som eier eller
innehar skytevåpen som er vesentlig endret, må ha tillatelse fra politimesteren. Dette gjelder også
skytevåpen som er nevnt i § 5.

0 Endret ved lover 23 juni 1978 nr. 69, 5 juni 1998 nr. 35.
§ 9.Våpenkort eller utlånserklæring skal på forlangende av politiet vises frem for kontroll. Våpeninnehaveren
skal alltid ha med seg våpenkort eller utlånserklæring når han bærer eller fører med seg skytevåpen,
våpendeler eller ammunisjon. Har han ikke kort eller utlånserklæring på seg under kontroll, skal politiet ta
skytevåpenet, våpendeler eller ammunisjon i forvaring inntil kort eller erklæring er forevist, med mindre
politiet fnner det ubetenkelig å la vedkommende ha skytevåpenet, våpendeler eller ammunisjon hos seg.

0 Endret ved lov 5 juni 1998 nr. 35.
§ 10.Politimesteren skal tilbakekalle våpenkort hvis innehaveren ikke er edruelig og pålitelig eller dersom
han av særlige grunner kan anses som uskikket til å ha skytevåpen.

Våpenkort kan tilbakekalles også hvis innehaveren ikke lenger har behov for eller annen rimelig grunn til å ha
skytevåpen.
Kongen kan fastsette regler om tilbakekall av våpenkort når innehaver pga sykdom, alder eller lignende ikke
lenger kan antas å være i stand til å sørge for en sikker oppbevaring eller bruk av våpen eller våpendeler.
Blir våpenkort tilbakekalt etter første eller annet ledd, skal kortet og i tilfelle skytevåpenet straks innleveres til
politimesteren. Denne kan beslutte at også våpendeler skal innleveres. Tilhører gjenstandene en annen enn
innehaveren, skal de utleveres eieren, og ellers avhendes. Har slik avhendelse ikke funnet sted innen 3
måneder fra tilbakekallingen til en som har tillatelse etter § 7, skal politimesteren selge gjenstandene for
eierens regning. Hvis salget ikke skjer ved ofentlig auksjon, skal gjenstandene så vidt mulig takseres på

betryggende måte.
Politiet kan beslutte innlevering av våpen, våpendeler eller ammunisjon dersom det er gitt forhåndsvarsel
om tilbakekall av våpenkort.
Under de vilkår som er nevnt i første ledd, kan politimesteren beslutte at den som eier eller innehar
skytevåpen som nevnt i § 5 eller deler av slike våpen, skal innlevere disse. Med gjenstandene forholdes som
bestemt i fjerde ledd.
Blir våpenkort tilbakekalt etter første ledd eller skytevåpen eller våpendeler besluttet innlevert etter sjette
ledd, kan politimesteren nedlegge forbud mot at vedkommende framtidig eier eller innehar skytevåpen,
våpendeler eller ammunisjon som nevnt i § 5.

0 Endret ved lover 23 juni 1978 nr. 69, 5 juni 1998 nr. 35.
§ 11.Dersom det ikke er satt vilkår som nevnt i § 8 første ledd tredje punktum, kan den som har våpenkort
overlate våpenet til en annen person i inntil 4 uker. Revolver eller pistol kan dog aldri overlates til andre med
mindre Kongen har bestemt noe annet.

Mottakeren må fylle vilkårene om minstealder etter § 7 fjerde ledd. Er han umyndig må verjen samtykke.
Våpenet må ikke overlates til noen som har fått sitt våpenkort tilbakekalt i medhold av § 10 første ledd, eller
som i medhold av § 10 syvende ledd, eller § 15 er blitt forbudt å eie eller inneha våpen som nevnt i § 5, eller
som for øvrig må antas å være uskikket til å inneha våpenet.
Den som overlater våpenet, skal gi mottakeren skriftlig bevitnelse med opplysning om til hvilket bruk og for
hvilken tid våpenet er overlatt. Denne bevitnelse trer i stedet for våpenkort. Bestemmelsene i § 9 første ledd
får tilsvarende anvendelse.
Regler om minstealder og skriftlig bevitnelse gjelder ikke hvis våpenet bare blir brukt i nærvær av og under
direkte tilsyn av den som har våpenkortet.
Til den som selv har våpenkort eller som har fått overlatt skytevåpen med hjemmel i denne paragraf, kan
våpendeler til vedkommende våpen overlates i inntil 4 uker.
Kongen kan gi særlige regler om transport av skytevåpen og våpendeler. Det samme gjelder for behandling
og bruk av skytevåpen og våpendeler som tilvirker, forhandler eller reparatør innehar i forbindelse med sin
virksomhet, eller som bedrifter, skytterorganisasjoner og andre juridiske personer har for utlån til sitt
personale eller sine medlemmer.

0 Endret ved lover 23 juni 1978 nr. 69, 5 juni 1998 nr. 35.
§ 12.På annen måte enn bestemt i § 11 må skytevåpen eller våpendeler ikke overlates til noen som ikke har
tillatelse som nevnt i § 7.

Fyrverkeri er basert på krutt og andre stoffer. Eneste krav som stilles til å erverve
Fyrverkeri er at en er over 18 år. Det er såvidt NMF kjenner ikke noe kontroll med
oppbevaring, mengder en kan kjøpe inn eller hvilke motiver brukere kan ha for å
erverve fyrverkeri.

Vi vet at fyrverkeri har vært brukt mot politimyndigheter i demonstrasjoner i
våre naboland.
NMF er bekymret for hvilke signaler vi sender ut når fyrverkeri er et femomen som
går under alle radarer mtp hvilke konsekvenser dette i verste fall kan medføre.
NMF kan ikke se noen grunner til at det skal være tillatt med sirkulering av
fyrverkeri blant private i Norge når en ser de skader dette påfører natur og
miljø,mennesker og materiell.
NMF kan se flere åpenbare grunner også ifht beredskapssituasjonen i Norge som
gjør at både lagring,bruk av fyrverkeri utenfor kontroll av offentlig regelverk og regi
er en unødvendig, og undervurdert, ekstra belastning for det norske samfunnet.

Norges Miljøvernforbund(NMF) krever at departementet nedlegger
forbud mot salg av fyrverkeri til private fra 2019 og at all bruk av
fyrverkeri heretter foregår i offentlig regi grunnet den helse og
miljøskade,skade på materiell og potensielt fare for infrastruktur vi ser
idag.
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