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Medborgarförslag om att förbjuda försäljning av 
fyrverkerier 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som svar på 
medborgarförslag om att förbjuda all försäljning av fyrverkerier. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 

Bakgrund 
Det har inkommit två separata medborgarförslag till Kalmar kommun där 
medborgarna anser att kommunen bör stoppa all försäljning av fyrverkerier till 
allmänheten. Som motivering till förslaget anges risk för olyckshändelser, 
bränder samt oro och lidande för djur och människor.  
 
Försäljning av fyrverkerier regleras i Lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE). Det är reglerat hur försäljning ska genomföras, hur 
produkter skall förvaras, vilka produkter som är godkända för försäljning till 
allmänheten etc. Produkterna ska vara märkta på ett särskilt sätt för att få säljas 
till konsumenter i Sverige. Det är i Kalmar kommun brandkåren som hanterar 
tillståndsansökningar enligt LBE på delegation från kommunstyrelsen. I 
samband med tillståndsprocessen kontrolleras att alla föreskrifter uppfylls och 
en lämplighetsprövning sker på den sökande i samverkan med polismyndig-
heten.  
 
Kalmar kommun har i sina lokala ordningsföreskrifter valt att reglera 
användandet av pyrotekniska varor enligt följande: 
”Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor utan tillstånd av polismyndig-
heten. Det är dock alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 
200 meter från Länssjukhuset. På påskafton, valborgsmässoafton, samt 
nyårsafton från kl. 20:00 fram till kl. 01:00 påföljande dag får pyrotekniska 
varor användas utan polismyndighetens tillstånd. På Larmtorget och Stortorget 
är det alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor utan polismyndighetens 
tillstånd. Detta gäller även påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton. 
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Avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats får inte vara närmare bostads-
byggnad än 25 meter.” 
 
Det är ett polisiärt ansvar att bevaka att de lokala ordningsföreskrifterna 
efterlevs. Att frångå de lokala ordningsföreskrifterna innebär ett brott mot 
ordningslagen.  
 
Det är idag tillåtet i Sverige att under ordnade former sälja fyrverkerier till 
almänheten. Att förbjuda detta i Kalmar kommun är enligt brandkårens 
bedömning inte möjligt utan en lagändring. Det är reglerat i gällande 
lagstiftning exakt vilka produkter som är godkända för allmänt bruk, hur de ska 
användas, åldergräns etc. Ett antal produkter är endast tillåtna för personer 
med särskild dokumenterad kompetens och dessa produkter säljs inte till 
allmänheten.  
 
Brandkårens bedömning är att Kalmar kommun inte kan neka tillstånd till 
försäljning av godkända pyrotekniska produkter om LBE och tillhörande 
föreskriftskrav uppfylls. För att stoppa försäljning av fyrverkerier till 
allmänheten är Kalmar brandkårs bedömning att det krävs en lagändring.  
 
När det gäller användandet av pyrotekniska produkter är detta redan hårt 
reglerat i Kalmar kommuns ordningsföreskrifter vilka anses vara tillräckligt 
ingripande.  
 
Kalmar brandkår föreslår därför att kommunstyrelsen avslår medborgar-
förslaget 
 
 
 
 
Karl-Johan Daleén  
Enhetschef Brandskyddsenheten  
 
 
 
Bilaga: 
Medborgarförslag 
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