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§ 39 2018.020 MN

Remiss från kommunstyrelsen angående regelverk för fyrverkerier (MR
2018-0927)
Ärendebeskrivning

Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) har lämnat en motion med
huvudsakligen följande innehåll:
Att kommunen utreder och genomför att all försäljning pyrotekniska produkter
förbjuds i kommunen, att alla fyrverkerier skall ha polismans tillstånd samt att man
ser över och utvidgar den lokala ordningsstadgan. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har vid sitt sammanträde 2018-03-21 beslutat att remittera ärendet till bland andra
miljöskyddsnämnden.
Beredning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 31 maj lämnat följande yttrande:
Miljöskyddskontorets synpunkter
Fyrverkeriers användning karaktäriseras av mycket korta perioder och under få dagar
om året. Miljöskyddskontoret anser därför att det inte föreligger någon olägenhet för
människors hälsa enligt miljöbalkens mening.
Miljöskyddskontoret anser att det finns en risk för hörselskada eller tinnitus på grund
av de höga ljudnivåer som förekommer av felanvändning av fyrverkerier. Andra
skador kopplade till fyrverkerier förekommer också, dock uppkommer dessa främst
på grund av att medföljande instruktioner inte följts. Risken för skada bör inte
förekomma vid rätt användning.
Under de korta perioder då fyrverkerier avfyras ökar halterna av PM10partiklar(PM10 och PM2,5) i luften. Vid inandning kan de luftburna partiklarna ge
skadliga hälsoeffekter.
Fyrverkeriernas utsläpp av tungmetaller utgör en punktkälla men ger inte något
betydande tillskott till det på årsbasis normala nedfallet av tungmetaller. Användning
och försäljning av andra kemikalier som används i fyrverkerier anses redan vara
reglerade av befintlig lagtext(t.ex. pyroteknikdirektivet 2007/23/EG, POPsförordningen (EG) nr 850/2004) och andra föreskrifter för att skydda hälsa och miljön.
Olika myndigheter som Kemikalieinspektionen och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap har i uppdrag att meddela föreskrifter om kemikalier respektive
hantering av explosiva och pyrotekniska varor, samt att utföra tillsyn.
Miljöskyddskontoret har i egenskap av tillsynsmyndighet inte stöd i miljöbalken och
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tillhörande bestämmelser att förbjuda eller begränsa försäljning av pyrotekniska
produkter i kommuner generellt.
Polismyndigheten har tillsyn över att fyrverkerier inte används vid de platser där
förbud råder eller under andra tillfällen än de som är tillåtna i de lokala
ordningsföreskrifterna. Användningen av fyrverkerier är en fråga om allmän ordning
och säkerhet på offentlig plats.
Miljöskyddskontoret har inga synpunkter på om de lokala ordningsföreskrifterna ska
ses över.
Miljöskyddskontoret har inte yttrat sig angående djurskyddet, då djurens hälsa inte
omfattas av miljöbalken. Miljöskyddskontoret har inte heller yttrat sig angående
brandrisk eller brandskada eftersom dessa inte regleras av miljöbalken.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-06-07, § 42.
Beslut

Miljöskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens tredje att-sats
” Att se över och utvidga den lokala ordningsstadgan”, med avseende på hantering
av pyrotekniska produkter.
Miljöskyddsnämnden avlämnar också ett yttrande i enlighet med tjänsteskrivelsen
och dess bilaga.
Expedieras till

KS
Beslutsunderlag
 Underlag för yttrande
 Remiss från KS angående regelverk för fyrverkerier
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