Räddningstjänstförbundets synpunkter på fyrverkerihantering och
tillståndsgivning.
Räddningstjänstförbundet anser inledningsvis att det är välkommet med ytterligare
skärpning av regler gällande tillstånd för hantering av fyrverkerier. Den lokala
ordningsstadgan som förbjuder uppskjutande av fyrverkerier i centrala Alingsås med dess
unika trähusbebyggelse är i grunden mycket positiv.

Kommande förändringar: En skärpning av regelverk för fyrverkerier har under senaste
åren varit under beredning hos centrala myndigheter. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB, har beslutat om nya regler som ska träda i kraft halvårskiftet 2019.

De nya reglerna innebär att det ska krävas ett speciellt tillstånd för att få skjuta raketer. För
att få tillstånd behöver man genomgå en utbildning som är godkänd av myndigheten.
UTBILDNINGSKRAV FÖR ATT FÅ TILLSTÅND FÖR ATT SKJUTA RAKETER MED PINNE
Användaren ska ha genomgått någon av MSB godkända utbildningar. En sådan utbildning ska
bland annat innehålla:




Kunskaper om regler kring användning av fyrverkerier. Det vill säga relevanta bestämmelser i
lagen om brandfarliga och explosiva varor, i ordningslagen och i MSB:s föreskrifter.
Tekniska kunskaper om fyrverkerier inklusive skaderisker med fyrverkerier.
Praktiska kunskaper om avfyrning av fyrverkerier inklusive åtgärder vid olyckor, funktionsfel
och andra oväntade fel.
Shulin Nie på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap berättar – Vår uppgift är att
förebygga olyckor men vi ska också utreda konsekvenser av olyckor. Under tiden raketer
med pinne fortfarande är tillåtna har vi vidtagit åtgärder såsom att informera allmänheten
om fara med raketer och hur de ska användas på ett korrekt sätt. Vi har också gjort en
marknadskontroll för att se till raketerna inte är för kraftiga och att de är försedda med
korrekta bruksanvisningar, säger
Ett förbud på raketer med pinne ser också ut att bli verklighet, fortfarande osäkert när det
verkställs. De nya reglerna och beskrivna åtgärderna kommer sannolikt att förbättra
fyrverkerihantering och minska dess negativa konsekvenser.

Räddningstjänstförbundet konstaterar att många räddningstjänster i landet anser att de
förändrade reglerna kan vara en godtagbar förbättring som kommer att följas upp.
Skulle kommunen trots det förändrade centrala regelverket ändå vilja ha ytterligare
skärpning av de lokala kommunala ordningsföreskrifterna ställer sig
räddningstjänstförbundet bakom ett sånt beslut.
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