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§ 273
Svar på medborgarförslag - Kräv tillstånd för
användande av fyrverkerier och smällare
(KSKF/2016:54)
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2016 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 27
september 2016. Av skrivelsen framgår att den 11 januari 2016 inkom en medborgare
med ett medborgarförslag som innebär att medborgaren vill att Eskilstuna kommun
ska inför tillståndplikt för användning av fyrverkerier och smällare. Medborgaren vill
att det ska krävas tillstånd även under nyårsnatten. Medborgaren anför att skälen till
sitt förslag är för att skydda kommuninnevånarna, djuren och miljön.
Kommunledningskontorets bedömning

Enligt 3 kap. 9 § ordningslagen och förordning (1993:1632) med bemyndigande för
kommuner att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen får en kommun
meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för
att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor. Eskilstuna har i sina lokala ordningsföreskrifter, 15 §, reglerat
fyrverkerianvändandet. Huvudregeln är att tillstånd krävs av polisen om man inom
detaljplan vill använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. De lokala
ordningsföreskrifterna anger bland annat följande:
15 § Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
a) Tillstånd krävs av polisen
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av polismyndigheten
användas inom områden med detaljplan.
b) Tider när tillstånd inte krävs av polisen
Tillstånd av polisen behövs dock inte under följande tider:
• från klockan 17.00 nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen;
• från klockan 17.00 skärtorsdag till klockan 01.00 på påskdagen;
• från klockan 17.00 valborgsmässoafton till klockan 01.00 1 maj.
20 § Sanktioner vid överträdelse
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 2-7 §§, 8 a §,
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9-10 §§, 11 a §, 12-13 §§, 14 b, c, d § och 15-18 §§ kan dömas till penningböter enligt 3
kap. 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om
förelägganden och förverkande.
20 § i de lokala ordningsföreskrifterna anges att det är polisen som har i uppgift att se
till att de angivna reglerna respekteras och följs. Det är alltså polisen som har i
uppdrag att besluta om sanktioner mot överträdelser av de lokala
ordningsföreskrifterna när det gäller fyrverkerier och pyrotekniska varor.
Miljö- och räddningstjänstnämnden har yttrat sig i ett annat ärende som gäller ett
medborgarförslag om att totalförbjuda försäljning och avfyrande av fyrverkerier
(KSKF/2016:56), bilaga 1 tillhörande ärendet. I yttrandet i det ärendet framför
nämnden bland annat följande:
En störning ska enligt lagstiftningen i miljöbalken ha en viss varaktighet för att anses vara en
olägenhet för människors hälsa och miljön. Störningen ska inte vara tillfällig.
Den användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor som är tillåten i kommunens lokala
ordningsföreskrifter pågår tre gånger om året, åtta timmar varje gång. Nämnden bedömer att detta är
en tillfällig störning. Därför kan störningen inte anses vara en olägenhet för människors hälsa och
miljön.
Nämnden har därför inget att invända mot att de regler för fyrverkerier som gäller nu finns kvar.
Lagstiftningen i miljöbalken omfattar människors hälsa. Djurens hälsa omfattas inte av denna
lagstiftning. Därför kan inte nämnden ta hänsyn till att djur kan fara illa av att fyrverkerier
används.
Kommunledningskontoret bedömer att reglering i de lokala ordningsföreskrifterna är
väl avvägda. Föreskrifterna ligger också väl i linje med hur andra jämförbara
kommuner reglerar användandet av fyrverkerier.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 229, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.
_____
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