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Miljöpartiet de gröna i Täby

Fyrverkerier och den lokala ordningsstadgan

Fyrverkerier är något som kopplas till att fira in ett nytt år. Många ser detta som en
normalitet att använda men inser inte de negativa konsekvenser som det medför
såsom

1. Nedskräpning
2. Skrämmer domesticerade djur
3. Skrämmer vilda djur
4. Användning som vapen mot bl.a. blåljuspersonal
5. Skador hos barn och ungdomar
6. Kemikalier i naturen

När 2021 firades in utfördes attacker mot både polis, ambulans och räddningstjänst.
Fyrverkerier sköts medvetet mot människor och djur på flera platser. En ledarhund
med sin synskadade ägare blev attackerad. Det har skjutits fyrverkerier inne i skolor,
stationshus och garage. Detta kan inte tillåtas fortgå.

Åldersgränsen och förbudet mot smällare har funnits i snart 20 år och ändå har
myndigheterna inte kommit tillrätta med problemet.

Smällare är förbjudna. Det är alltså lagbrott att smälla smällare. Fyrverkerier är
tillståndspliktiga om det ”innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd
olägenhet för person eller egendom”.

Trots detta ökar problemets omfattning för varje år. Djur traumatiseras livslångt eller
dör av skräck eller  till följd av skador. Djurägare vittnar om livrädda djur som får ta
lugnande medicin för att överleva natten. Smällare, raketer och fyrverkerier börjar
ofta skjutas flera dagar innan den speciella dag som ska firas och håller ofta på flera
dagar efteråt. Hästar försöker fly från smällandet och ljusskenet. De skadar sig och
ibland så illa att det leder till döden. Detsamma gäller kor. Även vilda fåglar blir
uppskrämda och dör också de av panik.

Fyrverkerierna orsakar även nedskräpning inte minst av plast och annat som hamnar
i naturen. Förhoppningsvis är det någon som plockar upp det till våren. Innan dess
kan tungmetaller och andra kemiska ämnen, som är svåra för naturen att bryta ner
hamna i våra marker och vattendrag.



Varje år skadas också både barn, ungdomar och vuxna vid användandet av
smällare, raketer och fyrverkerier. Hundra svenskar får årligen uppsöka sjukhus för
vård av skador orsakade av raketer, smällare och fyrverkerier, enligt Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.

Det är uppenbart att de begränsningar som finns inte är tillräckliga för att
undvika skada på varken djur, människor eller egendom.

Miljöpartiet de gröna vill därför att

- Täby kommun ser över sina lokala ordningsföreskrifter gällande
privatpersoners och organisationers rätt att få skjuta fyrverkerier, smällare och
raketer i syfte att införa totalförbud.
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