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§ 85.
Ändring i lokala ordningsföreskrifterna avseende
fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra 11 § i de lokala ordningsföreskrifterna till:
”All användning av pyrotekniska varor på offentlig plats kräver tillstånd av polismyndigheten.
Vad som sägs i första stycket gäller ej från kl. 12.00 på påskafton, valborgsmässoafton och
nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 02.00.
Ytterligare regler för användande av pyrotekniska varor finns i 3 kap. 7 § ordningslagen.”
Ändringen träder i kraft 2019-07-01.
Beslutet fattas med stöd av 3 kap. 9 § ordningslagen (1993:1617) och 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
(Bilaga 7)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23, § 49, att ändra 11 § om fyrverkeri och andra
pyrotekniska varor i de lokala ordningsföreskrifterna. Länsstyrelsen prövar alla ändringar i
kommunernas lokala ordningsföreskrifter. I detta fall fann Länsstyrelsen att den nya 11 § kan
tolkas som en lättnad i förhållande till 3 kap. 7 § ordningslagen och upphävde därför 11 §.
Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun inleds med att de ”innehåller ytterligare
bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Östhammars kommun skall upprätthållas”
utöver vad som finns i 3 kap. ordningslagen. För att inte riskera missförstånd bland de som
ska följa ordningsföreskrifterna så har ett tydligare förslag till beslut tagits fram.
Lydelse från 2016-01-01: ”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. (3 kap. 7 § ordningslagen)”, vilket motsvarar första stycket i 3 kap. 7 §
ordningslagen.
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Lydelse efter kommunfullmäktiges beslut 2019-04-23, § 49: ”Användning av pyrotekniska
varor tillåts bara från kl. 12.00 på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå
följande dag till kl. 02.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten.”
Observera att detta upphävts av Länsstyrelsens beslut.
Stöd för att fatta beslut om föreskrifter som gäller användingen av pyrotekniska varor finns i
3 kap. 9 § ordningslagen (1993:1617) och 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande
för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen
(1993:1617). Enligt 3 kap. 13 § ordningslagen ska kommunens beslut att ändra i de lokala
ordningsföreskrifterna omedelbart anmälas till Länsstyrelsen, som kan upphäva föreskriften
om den strider mot ordningslagen.
Ärendets tidigare behandling
Ändringen initierades efter begäran och synpunkter från förening och allmänhet. Ärendet
diskuterades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-26, § 64. Då beslutades att arbeta
vidare med att ha ett liknande upplägg som omkringliggande kommuner och remittera detta
till Lokalpolisområde Norduppland. Polisen lämnade ett yttrade att de ser en fördel med att
likrikta bestämmelserna om pyrotekniska varor i de lokala ordningsföreskrifterna för de fyra
kommuner som ingår i lokalpolisområdet, samt lämnade ett förslag på formulering som sedan
även blev förvaltningens förslag till beslut. Kommunfullmäktige fattade beslut 2019-04-23,
§ 49, vilket har upphävts av Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
− Nu gällande lokala ordningsföreskrifter finns via kommunens webbplats
Beslutet skickas till
− Länsstyrelsen
− Polisen
− Webbredaktionen

