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Styr upp användandet av Fyrverkerier! 
 

Fyrverkerier är en sprakande färg- och ljudupplevelse som är till stor glädje för många vid 

festliga tillfällen, men för också med sig en rad problem. 

 

De som är djurägare vet mycket väl vilken skräckartad upplevelse fyrverkerier kan vara för 

våra fyrbenta vänner. Tyvärr är det inte endast våra husdjur som har anledning att känna 

oro, då det har blivit allt vanligare att fyrverkeripjäser används som en form av vapen. Civila 

men särskilt blåljuspersonal attackeras systematiskt med olika typer av fyrverkerier. Detta 

faktum vittnar med all tydlighet om det tillstånd som vårt samhälle nu befinner sig i.  

 

Gällande miljö- och avfallsaspekten så innebär firandet med fyrverkerier en ökad mängd 

nedskräpning och även en lokal ökning av utsläpp av tungmetaller. Kalium, aluminium, 

barium, magnesium, bly och koppar är några av de metaller som släpps ut i vår närmiljö. 

 

Det är lätt att ta till stora ord i den allmänna debatten kring fyrverkerier och kräva 

totalförbud. Men lagar, regler och föreskrifter saknar ett egentligt värde om de inte är 

allmänt accepterade eller om inga åtgärder vidtas för att upprätthålla dem. Användandet av 

fyrverkeriet regleras främst via Ordningslagen kapitel 3 paragraf 7 som stipulerar följande:  
 

”Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om användningen 

med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för 

skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.” 

 

Varje kommun har via lokala föreskrifter möjligheten att förtydliga och/eller begränsa 

ytterligare brukandet av fyrverkerier. Vår kommun har inte valt att nyttja denna möjlighet. I 

”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun”, som ej har reviderats sedan 1998, 

så refererar man enbart till den ovannämnda Ordningslagen med tillägget: 
 

”Raketer och andra pyrotekniska varor får inte införas av åskådare på kommunala 

idrottsarenor under pågående arrangemang.” 

 

Sverigedemokraterna anser att man främst ska göra en översyn och revidering av Borås 

stads allmänna lokala föreskrifter med syfte att förtydliga och begränsa var, när och hur 

fyrverkerier kan användas. 
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Vidare anser Sverigedemokraterna att Borås Stad ska föregå med gott exempel gällande 

fyrverkerier. I de sammanhang då det traditionellt arrangeras fyrverkerier så kan man, likt 

andra kommuner, arrangera ljus- och lasershower istället. 

 
Sverigedemokraterna yrkar med anledning av ovanstående, 
 
Att en översyn och revidering av kommunens allmänna lokala föreskrifter 

genomförs med syfte att förtydliga och begränsa var, när och hur fyrverkerier 
kan användas. 

 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 

Andreas Exner  Anders Alftberg 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunfullmäktige 

 
 
  

 
 
 
 
 


