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Verksamhetsinformation

Dnr KK 2020-000020 006
1. Teknisk service överlämnar information kring slutförda och pågående projekt, samt planerade
projekt 2021.
2. Resultatenhetschef Mikael Jansson, meddelar att Teknisk service mottagit förfrågan från
Rumänien och Ryssland om möjlighet att få köpa Visenter av Avesta kommun.

___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 4

2020-11-18

Kommunstyrelsens tekniska utskott

§ 43

Remissyttrande – Paulina Wennerlunds
medborgarförslag om användande av pyroteknik
i Avesta kommun

Dnr KK 2020-000012 912
Paulina Wennerlund har lämnat ett medborgarförslag angående användande av pyroteknik i
Avesta kommun.
Hon föreslår i första hand ett totalförbud både mot användning och försäljning av pyroteknik.
Ordnade sällskap som sökt tillstånd kan få ha fyrverkerier på utsatt ställe på de tider som idag
är bestämda med ändring att tiden för fyrverkerier på nyårsafton inskränks till mellan 23:50 på
nyårsafton och 01:00 på nyårsdagen.
I andra hand föreslår hon en inskränkning av tillåtna tider för pyroteknik gällande nyårsafton
23:50 till 01:00 på nyårsdagen. Detta motiveras med att det är tolvslaget som man vill ”fira”
och då är användningen av pyroteknik på andra tider att anse som okynnessmällande.
Teknisk service yttrande
Användandet att pyrotekniska varor regleras i Avesta kommuns lokala ordningsföreskrifterna.
De lokala ordningsföreskrifterna är ett lokalt komplement till de generella bestämmelser som
finns i Ordningslagen (1993:1617). Kommunerna har i lokala ordningsföreskrifter getts rätt att
meddela lokala regler som innehåller ytterligare bestämmelser anpassade efter lokala
förhållanden. En lokal ordningsföreskrift får aldrig bryta mot en nationell lag.
I dagsläget står det i Avesta kommuns lokala ordningsföreskrifter om fyrverkerier:
”Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor § 18.
Användning av pyrotekniska varor tillåts bara på påskafton, valborgsmässoafton och
nyårsafton, från kl. 19:00 samt till därpå följande dag kl. 01:00, inom detaljplanelagda
(även byggnadsplan och stadsplan) områden med sammanhållen bebyggelse. Under
övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten.
Tillstånd från polismyndighet krävs alltid inom ett avstånd av 200 meter från
lasarettet, sjukhem, begravningsplatser och kyrkogårdar.
Djurskyddslagen skall alltid beaktas i samband med användningen av pyrotekniska varor.
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§ 43 (forts).
I djurskyddslagen (1988:534) står följande som kan ha bäring på användandet av fyrverkerier:
”2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.”
Analys
Att införa ett totalförbud mot försäljning och användning av pyroteknik är inte genomförbart
då detta strider mot ordningslagens 3 kap 12 §, ”Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på
allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.”
Sett till andra kommuner i Dalarnas län samt till närliggande kommuner har så gott som alla
valt olika nivåer restriktioner. Vissa kommuner har valt att enbart begränsa efter tid medan
andra har valt att begränsa med plats och tid samt olika tider för nyår, valborg och påskafton.
Jämför man Avesta kommuns restriktioner med de andra kommunernas så har vi varken de
hårdaste eller lösaste restriktionerna.
Att begränsa möjligheten till fyrverkerier på det sätt som Paulina föreslår riskerar att leda till
sämre efterlevnad av ordningsföreskriften då kontroll- och sanktionsmöjligheter för den som
bryter mot ordningsföreskriften är begränsad. Detta får då den lokala ordningsföreskriften att
ses som vägledande snarare än repressiv då den främst används för att uppmana till ett visst
beteende.
Teknisk service förslag till beslut
- Paulina Wennerlunds medborgarförslag avstyrks i delen om totalförbud mot användning
och försäljning av pyroteknik
- Paulinas Wennerlunds medborgarförslag delvis tillstyrks enligt
- Avesta kommun begränsar tiden för användandet av Pyroteknik till 21:00 på nyårsafton
till 01:00 på nyårsdagen samt mellan 19:00 och 23:00 valborgsmässoafton.
- Påskhelgen utesluts för användande.
- Teknisk service ges uppdrag att revidera lokala ordningsföreskrifter.
Beredning
- Paulina Wennerlunds medborgarförslag 13 januari 2020.
- Kommunfullmäktige 17 februari 2020, § 18.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 februari 2020, § 27.
- Teknisk service skrivelse nr. 57.20.
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§ 43(forts).
Förslag till kommunstyrelsen
- Paulina Wennerlunds medborgarförslag avstyrks i delen om totalförbud mot användning
och försäljning av pyroteknik
- Paulinas Wennerlunds medborgarförslag delvis tillstyrks enligt
- Avesta kommun begränsar tiden för användandet av Pyroteknik till 21:00 på nyårsafton
till 01:00 på nyårsdagen samt mellan 19:00 och 23:00 valborgsmässoafton.
- Påskhelgen utesluts för användande.
- Teknisk service ges uppdrag att revidera lokala ordningsföreskrifter.
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Delgivning

1. Remiss – Kronofogdemyndighetens promemoria, förslag till ändring i trafikförordningen
(1998:1276).
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