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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredningsenheten 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-03-28 

Svar på motion: Fyrverkerier och den lokala 
ordningsstadgan 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Fyrverkerier och den lokala 
ordningsstadgan. 

Sammanfattning 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 12 april 2021 
konstaterat att både människor och djur skadas varje år av fyrverkerier. 
Motionären konstaterar också att fyrverkerierna orsakar nedskräpning och att det 
således även är ett miljöproblem. Motionären yrkar därför på 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. 

I kommunens lokala ordningsföreskrifter anges att tillstånd krävs av 
polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor inom området runt Täby 
centrum. Utanför detta område är användning av pyrotekniska varor endast 
tillåten påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från klockan 16.00 till 
01.00. 

Dock behöver man söka tillstånd hos polisen om man vill avfyra fyrverkerier eller 
använda annan pyroteknik på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för 
att människor, djur eller egendom skadas. Detta följer av 3 kap. 7 § ordningslagen 
(1993:1617).  Polistillstånd krävs även för användning av pyrotekniska varor vid 
allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som hålls inomhus.  
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Ärendet 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 12 april 2021 
konstaterat att både människor och djur skadas varje år av fyrverkerier. 
Motionären konstaterar även att fyrverkerierna orsakar nedskräpning och att det 
således även är ett miljöproblem. Motionären yrkar därför på 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. 

Täby kommuns lokala ordningsföreskrifter 
I kommunens lokala ordningsföreskrifter1 anges att tillstånd krävs av 
polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor inom området runt Täby 
centrum. Utanför detta område är användning av pyrotekniska varor endast 
tillåten påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från klockan 16.00 till 
01.00. 

Dock behöver man söka tillstånd hos polisen om man vill avfyra fyrverkerier eller 
använda annan pyroteknik på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för 
att människor, djur eller egendom skadas. Detta följer av 3 kap. 7 § ordningslagen 
(1993:1617). Det handlar t.ex. om platser och tider där många människor är i 
rörelse eller i närheten av hus eller andra byggnader.  

Polistillstånd krävs även för användning av pyrotekniska varor vid allmänna 
sammankomster eller offentliga tillställningar som hålls inomhus.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps arbete 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar för att förebygga 
olyckor med fyrverkerier, både genom lagstiftning och genom information. MSB 
ger ut föreskrifter med produktkrav på fyrverkerier och föreskrifter för hantering 
av fyrverkerier och andra explosiva varor. Produktkraven har sitt ursprung i EU-
direktiv om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar. Syftet är att de 
fyrverkerier som godkänns för försäljning på EU-marknaden ska vara säkra att 
hantera. 

 
1 https://www.taby.se/globalassets/3.-dokument-per-dokumenttyp/information/kommun--
politik/lokala-ordningsforeskrifter-fran-och-med-15-april-2021.pdf  

https://www.taby.se/globalassets/3.-dokument-per-dokumenttyp/information/kommun--politik/lokala-ordningsforeskrifter-fran-och-med-15-april-2021.pdf
https://www.taby.se/globalassets/3.-dokument-per-dokumenttyp/information/kommun--politik/lokala-ordningsforeskrifter-fran-och-med-15-april-2021.pdf
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Regleringar  
Varken Täby kommun, MSB eller den svenska regeringen kan förbjuda 
fyrverkerier som är godkända för EU-marknaden. MSB föreskriver om 
tillståndsplikt och utbildningskrav för fyrverkerier där riskerna vid användning 
anses för stora för att de ska få hanteras fritt. Det samma gäller för smällare där 
regeringen har bestämt att de inte ska få användas fritt.  

Alla typer av regleringar måste dock övervägas noga. Nyttan av regleringen måste 
vägas mot inskränkningen i människors frihet och näringslivets villkor som blir 
följden. Hänsyn måste även tas till de som tycker att fyrverkerier är något bra och 
trevligt. Att genom lokala ordningsföreskrifter helt förbjuda privatpersoner att 
hantera fyrverkerier, raketer och smällare kan endast göras på offentlig plats och 
om det behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.  

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 

Bilagor 

– Motion, ”Fyrverkerier och den lokala ordningsstadgan”, daterad den 12 
april 2021 
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