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§ 57 Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Medborgarförslaget inkom den 26 februari 2018 från Elin och handlar om förbud 
mot fyrverkerier. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /50/1, Svar på medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier från 
kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2019 /50 /2, Yttrande från bygg- och miljökontoret 
Bilaga KS 2019 /50 /3, Medborgarförslag från Elin 

Ledningsutskottets beslut 2019-03-20, § 61 

Yrkande 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Ci)J I?} 
Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPR0TOKOLL 
LEDN INGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2019-03-20 

25 (41) 

Dnr 2017 /1564 - [P 

Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier 

INLEDNING 
Medborgarförslaget inkom den 26 februari 2018 från Elin och handlar om förbud 
mot fyrverkerier. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /SO /1, Svar på medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier från 
kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2019/50/2, Yttrande från bygg- och miljökontoret 
Bilaga KS 2019 /SO /3, Medborgarförslag från Elin 

Yrkande 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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DIARIENR: 2017 /1564 

KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

uAL, ~ UMMLJN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2019 -03- 1 5 
Diarienr 

Dpb: 

Svar på medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier 

Elin inkom den 26 februari 2018 med rubricerat medborgarförslag. 

I sitt medborgarförslag skriver Elin att hon har en skotträdd hund. Hon önskar ett 
förbud mot fyrverkerier och andra smällare året om förut på nyår och 
Valborgsmässoafton. Då är det accepterat. 

Förslagsställaren beskriver att det är ett problem då många smäller smällare redan 
före jul och att det är stora svårigheter för henne att få med sin hund ut. Hon tror att 
även många andra djurägare har samma problem. Hon beskriver att det inte bara är 
husdjur som drabbas utan även djur som har sitt hem ute i naturen. 

Medborgarförslaget har remitterats till samhällsbyggnadskontoret, miljöenheten, 
för yttrande. 

I yttrandet framgår att enligt Sala kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter, 
beslutade av kommunfullmäktige den 27 april 2015, krävs tillstånd av från 
polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor (fyrverkerier) inom tätort 
med sammanhängande bebyggelse. Undantaget är påskafton, valborgsmässoafton 
och nyårsafton från kl.17.00 till kl.02.00 följande dag. Inom vissa områden i Sala är 
det helt förbjudet att använda fyrverkerier. 

Att använda fyrverkerier utanför dessa tider utan tillstånd innebär att man bryter 
mot lagen, vilket kan ge böter. Det är polisen som har tillsyn över fyrverkerier inte 
används vid andra tillfällen än de som är tillåtna enligt de lokala ordningsföre
skrifterna. 

Utifrån lagstiftningen miljöbalken ser miljöenheten inget behov av att ytterligare 
förbjuda användning av fyrverkerier i Sala kommun. 

Sedan år 2000 är alla försäljning av smällare förbjuden i Sverige. 

Möjligheten att använda fyrverkerier i kommunen är relativt begränsad jämfört med 
många andra kommuner i Sverige. När de lokala ordningsföreskrifterna följs är 
användandet av fyrverkerier så pass begränsat att det endast utgör en tillfällig 
olägenhet för människors hälsa och miljön enligt lagen miljöbalken. 

SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 

Växe l: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 SO 
kommun .info@sa la .se 

www.sa la.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ordförande 

anders.w igelsbo@sala.se 

Direkt: 0224-74 71 00 
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Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat 

~ sbo(C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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2019-03-13 
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MILJÖENHETEN 
Emelie Jangholt, tel. 0224-7 4 73 78 

Yttrande gällande medborgarförslag om utvidgat 
förbud mot fyrverkerier 

BAKGRUND 

Medborgarförslag har inkommit till Sala kommun från Elin 14 år 
gällande utvidgat förbud mot fyrverkerier. Detta då ljudet från 
raketerna skrämmer hundar och andra djur. 

Enligt Sala kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter, beslutade 
av kommunfullmäktige den 27 april 2015, krävs tillstånd av 
polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor (fyrverkerier) 
inom tätort med sammanhängande bebyggelse. Undantaget är 
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från kl 17 till kl 02:00 
följande dag. Inom vissa områden i Sala är det helt förbjudet att 
använda fyrverkerier. 

Att använda fyrverkerier utanför dessa tider utan tillstånd innebär att 
man bryter mot lagen, vilket kan ge böter. Det är polisen som har 
tillsyn över att fyrverkerier inte används vid andra tillfällen än de 
som är tillåtna enligt de lokala ordningsföreskrifterna. 

Sedan år 2000 är all försäljning av smällare förbjuden i Sverige. 

YTTRANDE 

Utifrån lagstiftningen miljöbalken ser miljöenheten inget behov av att 
ytterligare förbjuda användning av fyrverkerier i Sala kommun. 

Möjligheten att använda fyrverkerier i kommunen är relativt 
begränsad jämfört med många andra kommuner i Sverige. När de 
lokala ordningsföreskrifterna följs är användandet av fyrverkerier så 
pass begränsat att det endast utgör en tillfällig olägenhet för 
människors hälsa och miljön enligt lagen miljöbalken. För att 
förhindra att pyrotekniska varor används när förbud råder, kan 
kommunen tex upplysa sina invånare om vad som gäller enligt de 
lokala ordningsföreskrifterna. 

YTTRANDE 

2018-04-30 
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BYGG OCH MILJÖ 

SAMMANFATTNING 

Miljöenheten ser utifrån lagstiftningen miljöbalken inget behov av att 
ytterligare förbjuda användning av fyrverkerier. Miljöenheten ser 
dock positivt på en minskad användning. Detta skulle innebära 
minskad förekomst av kemikalier i luften, samt ger mindre 
nedskräpning. Minskad användning skulle i sin tur innebära att 
hundar och andra djur far mindre illa. 

MILJÖ ENHETEN 

Emelie Jangholt 
miljöinspektör 

BILAGA 

1. Medborgarförslaget i sin helhet 

YTTRANDE 

2018-04-30 
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Välkommen till Sala Silvergruva - en upplevelse i historien! 
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