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Kommunstyrelsen

Krav på totalförbud för privatpersoner att
använda fyrverkerier
Kommunstyrelsen i Södertälje har beslutat att verka for ett nationellt totalförbud
för privatpersoner att använda fyrverkerier samt ett förbud mot all
fyrverkeriförsäljning till privatpersoner. Möjligheten för olika myndigheter,
organisationer och föreningar att få tillstånd av polismyndigheten att använda
fyrverkeri vid större evenemang ska kvarstå.
Södertälje kommun anser att kommunerna ska föregå med gott exempel och avstå
fyrverkerier vid kommunala evenemang.
Södertälje kommun har beslutat att uppvakta samtliga kommuner i Sverige i att
förena sig med Södertälje kommun och skriva en gemensam skrivelse till
regeringskansliet for att kräva detta totalförbud for privatpersoner.
Man vill ha besked från övriga kommuner senast den 31 januari.

Beredning
Lokala ordningsföreskrifter för Trelleborgs kommun beslutades av
kommunfullmäktige den 19 december 2011 och den 6 mars
2012. I dessa föreskrifter anges:
Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får användas inom områden som omfattas
av detaljplan utan polismyndighetens tillstånd endast mellan klockan 16.00 på
nyårsafton och 04.00 därpå följande dag. Vid användandet ska hänsyn tas till
platsens belägenhet och övriga omständigheter.
Det är inte möjligt att i de lokala ordningsföreskrifterna föreskriva totalförbud för
fyrverkerier då detta enligt tolkningen av Ordningslagen skulle lägga onödigt tvång
på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Det är däremot möjligt att inskränka tiden för användning av fyrverkerier till
åtminstone kl. 23-01.
Trelleborgs kommun har relativt generösa tider för användande av fyrverkeripjäser
utan tillstånd. Användande av fyrverkeripjäser är, i jämförelse med flera andra
kommuner, såsom bland annat Södertälje, inte ett utbrett problem i Trelleborg. Mot
bakgrund av detta föreslår kommunledningsförvaltningen att Trelleborgs kommun
avstår från att skriva under en gemensam skrivelse om totalförbud för
privatpersoner att använda fyrverkerier.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199

2 (2)

