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Motion om att begränsa användandet av 
fyrverkerier 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motion om att begränsa användandet 
av fyrverkerier.       

Sammanfattning av ärende 

En motion har inkommit från Älska Svedala där man föreslår ändrade 
ordningsföreskrifter avseende användningen av pyrotekniska varor. Förslaget 
hänvisar till Trelleborg där man nyligen antagit nya ordningsföreskrifter som 
endast tillåter användning av pyrotekniska varor från nyårsafton kl 23.45 till 
nyårsdagen 00.15. 
 
Det förekommer att fyrverkerier används utanför den tillåtna tiden idag, främst i 
anslutning till nyårshelgen. Det förekommer även att fyrverkerier i vissa fall 
avfyras så att risk för skada på människor eller egendom föreligger, främst vid 
tolvslaget på Stortorget. I det första fallet är det fråga om ett brott mot den 
kommunala ordningsföreskriften i det andra fallet är det även i brott i 
brottsbalkens mening. Uppdraget att säkerställa att den kommunala 
ordningsföreskriften följs och att ingripa mot brott ligger på Polisen. Polisen 
arbetar också aktivt med detta uppdrag under hela nyårsveckan. Förvaltningen 
bedömer inte att en skärpning av den kommunala ordningsföreskriften hade 
ökat efterlevnaden eller underlättat Polisens arbete. 

Förvaltningen gör vidare bedömningen att majoriteten av de som använder 
fyrverkerier under den tillåtna tiden på nyårsafton gör detta på ett ansvarsfullt 
sätt, utan att orsaka olägenhet eller fara. Skälet till att ordningsföreskriften idag 
tillåter användning av fyrverkerier från 18.00 är att göra det möjligt för även de 
invånare som behöver gå och lägga sig lite tidigare på kvällen, exempelvis 
barn, att också få se något fyrverkeri. 

Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att en minskning av den 
tillåtna tiden att använda fyrverkerier i enlighet med motionens förslag drastiskt 
skulle minska möjligheten att på ett lagligt sätt använda fyrverkerier i allmänhet 
men saknat verkan mot den otillåtna och oönskade användning som 
förekommer.       

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse om Motion om att begränsa användandet av fyrverkier 
2022-04-01 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-02-16 § 10 
Motion om att begränsa användandet av fyrverkerier         

Skälen till beslut 

Svedala kommuns gällande ordningsföreskrift:  
14 § Tillstånd av Polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor - 
fyrverkerier – på offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton 
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från kl 18.00 till därpå följande dag kl 02.00. Vid användande ska hänsyn tas till 
platsens belägenhet och övriga omständigheter.  
 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på/vid de särskilda boendena 
Toftaängen, Holmagården och Stella i Svedala och Solgården i Klågerup, samt 
begravningsplatser och kyrkogårdar.   
 
Trelleborg kommuns gällande ordningsföreskrift: 
21 § För att en fyrverkeripjäs ska få hanteras krävs att den godkänts av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får endast hanteras av den som fyllt 18 
år.  
 
Tillstånd krävs av polismyndigheten för att få använda fyrverkeri eller andra 
pyrotekniska varor inom område som omfattas av detaljplan.  
Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får användas inom områden som 
omfattas av detaljplan utan polismyndighetens tillstånd endast från nyårsafton 
klockan 23.45 till nyårsdagsmorgonen klockan 00.15. Vid användandet ska 
hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter.  
Användande av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får aldrig ske inom 
sjukhusområdet för Trelleborgs lasarett.   

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 


