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Kommunfullmäktige

Svar på medborgarförslag: ”Begränsa tillstånd för
fyrverkerier och försäljning av raketer”
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendebeskrivning
Den 2 januari 2017 inkom en medborgare med ett medborgarförslag som innebär
att medborgaren vill att Eskilstuna kommun endast ska tillåta fyrverkeri på
nyårsafton och valborg mellan kl. 21:00-01:00 utan krav på polistillstånd.
Medborgaren vill också att kommunen kraftigt ska begränsa försäljning av raketer
m.m. Som skäl för sina förslag framför medborgaren att djur och vissa människor
far väldigt illa av raketer och smällare.
Miljö- och räddningstjänstnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag
2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor och utövar bl.a. tillsyn enligt
Miljöbalken. Nämnden har lämnat ett yttrande i ärendet. Nämnden skriver bl.a. i
sitt yttrande att den inte har några invändningar mot att de regler för fyrverkerier
som gäller nu enligt de lokala ordningsföreskrifterna. Nämnden ser inget behov av
att totalförbjuda fyrverkerier utifrån lagstiftningen i miljöbalken. Nämnden anger
vidare att användningen av fyrverkerier är en fråga om allmän ordning och säkerhet
på offentlig plats. Detta regleras av lagstiftningen i ordningslagen. Därför är det
polisen som har tillsyn över att fyrverkerier inte används vid andra tillfällen än de
som är tillåtna i de lokala ordningsföreskrifterna.

Kommunledningskontorets bedömning
När det gäller tillstånd för tillverkning, destruktion eller liknande hantering samt
import av fyrverkerier är det Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)
som är tillståndsmyndighet och prövar ansökningar.
Tillstånd till användning, handel och förvaring av fyrverkerier enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor, prövas av den kommun där verksamheten ska äga
rum. Om det behövs tillstånd till användning av fyrverkerier enligt
ordningslagen är det polismyndigheten på orten som handlägger detta.
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I Eskilstuna kommun är det miljö- och räddningstjänstnämnden som fullgör
kommunens uppgifter enligt lag 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor.
Det innebär bl.a. att nämnden utövar tillsyn över fyrverkeriförsäljningen inom
kommunens geografiska område och beslutar om tillstånd för försäljning av
fyrverkerier.
Det är inte MSB:s eller kommunens roll att avgöra frågan om fyrverkerier
överhuvudtaget ska få säljas till och användas av allmänheten, eller hur reglerna
kring försäljning av dessa varor ska utformas. Detta är en politisk fråga och
bestäms i riksdagen genom stiftande av lagar. Kommunernas uppgift är att utföra
det som bestäms av riksdagen i bl.a. lagen om brandfarliga och explosiva varor och
ordningslagstiftningen och kan inte besluta om sådant som inte har stöd i
författning. Däremot ska kommunerna och MSB verka för att hanteringen av
fyrverkerier sker på ett tillräckligt säkert sätt.
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. Tillstånd krävs dock inte vid angivna tidpunkter kring
nyår, påsk och valborgsmässoafton.
Kommunfullmäktige besvarade två medborgarförslag den 9 februari 2017
(KSKF/2016:54 och/2016:56). Ärenden handlade om krav på tillstånd för
användning av fyrverkerier och smällare samt totalförbud av försäljning och
avfyrande av fyrverkerier. Kommunfullmäktige avslog båda förslagen.
Kommunledningskontoret har i de två tidigare ärenden ifrån 2016 ansett att
fyrverkerireglering i de lokala ordningsföreskrifterna är väl avvägda och ligger i
linje med hur andra jämförbara kommuner reglerar användandet av fyrverkerier.
Kommunen kommer efter sommaren att påbörja en översyn av de lokala
ordningsföreskrifterna (KSKF/2017:386). Föreskrifterna om fyrverkerier får
utredas och prövas på nytt i den översynen.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Lena Lundberg
Administrativ chef
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2017-04-19

MRN/2017:37

§ 43
Medborgarförslag - Remiss från Kommunstyrelsen Begränsa tillstånd för fyrverkerier och försäljning av
raketer, KSKF/2017:16 (MRN/2017:37)
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden lämnar följande yttrande:
Enligt de nu gällande lokala ordningsföreskrifterna i Eskilstuna kommun får
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor användas:




Från nyårsafton klockan 17:00 till nyårsdagen klockan 01:00
Från påskafton klockan 17:00 till påskdagen klockan 01:00
Från valborgsmässoafton klockan 17:00 till 1 maj klockan 01:00

Om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor ska användas vid andra tidpunkter
än ovanstående krävs tillstånd från polisen.
(enligt Eskilstuna kommuns lokala ordningsföreskrifter § 15)
En störning ska enligt lagstiftningen i miljöbalken ha en viss varaktighet för att
anses vara en olägenhet för människors hälsa och miljö. 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. Nämnden ser inget behov av att totalförbjuda fyrverkerier utifrån
lagstiftningen i miljöbalken.
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.
Användningen av fyrverkerier är en fråga om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats. Detta regleras av lagstiftningen i ordningslagen. Därför är det
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polisen som har tillsyn över att fyrverkerier inte används vid andra tillfällen än de
som är tillåtna i de lokala ordningsföreskrifterna.

Ärendet
Miljö- och räddningstjänstnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen för
yttrande senast den 24 april 2017. Ärendet gäller ett medborgarförslag.
Medborgarförslaget handlar om att begränsningen av fyrverkerier till fyra timmar
på nyårsafton och att begränsa användningen av raketer.
I medborgarförslaget står att djur och vissa människor far väldigt illa av raketer och
smällare.

Yrkanden
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
Ronny Ilhag (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
--Utdrag sändes till: Kommunstyrelsen senast 24 april 2017.
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Yttrande till KS angående medborgarförslag om
begränsning av avfyrande av fyrverkerier och
försäljning av raketer
Förslag till beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden lämnar följande yttrande:
Enligt de nu gällande lokala ordningsföreskrifterna i Eskilstuna kommun får
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor användas:




Från nyårsafton klockan 17:00 till nyårsdagen klockan 01:00
Från påskafton klockan 17:00 till påskdagen klockan 01:00
Från valborgsmässoafton klockan 17:00 till 1 maj klockan 01:00

Om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor ska användas vid andra tidpunkter än
ovanstående krävs tillstånd från polisen.
(enligt Eskilstuna kommuns lokala ordningsföreskrifter § 15)
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. Nämnden ser inget behov av att totalförbjuda fyrverkerier utifrån
lagstiftningen i miljöbalken.
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.

Postadress
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 3D
E-post
miljokontoret@eskilstuna.se

Telefon, växel
016-710 10 00

Fax
016-14 26 84
Webbplats
eskilstuna.se
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Användningen av fyrverkerier är en fråga om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats. Detta regleras av lagstiftningen i ordningslagen. Därför är det polisen
som har tillsyn över att fyrverkerier inte används vid andra tillfällen än de som är
tillåtna i de lokala ordningsföreskrifterna.

Ärendet
Miljö- och räddningstjänstnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen för
yttrande senast den 24 april 2017. Ärendet gäller ett medborgarförslag.
Medborgarförslaget handlar om att begränsningen av fyrverkerier till fyra timmar på
nyårsafton och att begränsa användningen av raketer.
I medborgarförslaget står att djur och vissa människor far väldigt illa av raketer och
smällare.

MILJÖKONTORET

Erika Andersson
Miljöinspektör

Utdrag sändes till: Kommunstyrelsen

Postadress
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna

Besöksadress
Alva Myrdals gata 3D
E-post
miljokontoret@eskilstuna.se

Telefon, växel
016-710 10 00

Fax
016-14 26 84
Webbplats
eskilstuna.se
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§ 33
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Begränsa tillstånd för fyrverkerier och
försäljning av raketer (KSKF/2017:16)
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämnas
därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att begränsa tillstånd för fyrverkerier och försäljning av
raketer, har lämnats in till kommunfullmäktige den 2 januari 2017.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av
kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning och därefter överlämnas till kommunfullmäktige
för beslut. I beredningen av ärendet ska kommunstyrelsen inhämta yttrande från
miljö- och räddningstjänstnämnden.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben, för åtgärd
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