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Till Regeringskansliet

Krav p§ totalforbud for privatpersoner att anvanda
fyrverkerier, samt ett forbud mot all fyrverkeriforsaljning
till privatpersoner

Nulage
Manga kommuner i Sverige har ett mycket stort problem med olaglig anvandning av
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Detta pagar framst under december och i borjan av

januari men problematiken finns i varierande grad aret om i Sverige. Denna typ av
ordningsstoming skapar mycket stor upplevd otrygghet for Sveriges befolkning i vara
bostadsomraden och ar ett vaxande sakerhetsproblem.

Utover att detta fyrverkerianvandande skapar star otrygghet for manniskor sa for det med sig en
mangd andra negativa kosekvenser: skadliga Ijudnivaer, nedskrapning, miljoforstoring i form av
bl.a. utslapp av tungmetaller, brander, personskador och framfor allt svart lidande och aven dod
for manga husdjur/tamdjur samt aven vilda djur. Exemplen ar otaliga dar djur far mycket ilia av
den illegala anvandningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor.
Manga kommuner i Sverige arbetar intensivt med att minska dessa ordningsstomingar med
olika former av atgarder; information till allmanheten, begransningar i de lokala ordningsforeskriftema for anvandningen av fyrverkerier, ordningsvakter, samverkan med polisen och
fyrverkeriforsaljama m.m.
Mojligheten for en enskild kommun att besluta om ett totalforbud ar stangd, da Ordningslagens
3 kap, 12§ sager att "foreskriftema far inte lagga onodigt tvang pa allmanheten eller annars gora
obefogade inskrankningar i den enskildes fi-ihet (OL1993:1617)

Ordningslagen begransar ocksa kommunemas mojligheter att sjalva, i de lokala
ordningsforeskriftema, avgora hur stora begransningar av fyrverkerianvandandet man upplever
behov av.

Krav

Vi ar nu ett antal kommuner som har fatt nog och darfor kraver vi ett nationellt totalforbud for
privatpersoner att anvanda fyrverkerier samt ett forbud mot all fyrverkeriforsaljning till
pnvatpersoner.

Mojligheten for olika myndigheter, organisationer och foreningar att fa tillstand av
polismyndigheten att anvanda fyrverkeri vid storre evenemang ska kvarsta. Kommuner anser vi
dock ska forega med gott exempel och avsta fyrverkerier vid kommunala evenemang.
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Fyrverkerier ar otidsenliga och kan med fordel ersattas med t.ex. lasershower och eldshower.

Med vanlig halsning

Sodertalje kommun

