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Fira säkert med fyrverkerier

Alla fyrverkeriartiklar som säljs i Sverige måste vara 
godkända av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB. Anledningen är att alla fyrverkerier ska vara säkra att 
användas om de används på rätt sätt.
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Ha respekt
Vi ska självklart fira nyår men tänk på riskerna med fyrverkerier. Respek-
tera åldersgränsen, följ instruktionerna, använd inte fyrverkerier om du 
druckit alkohol och skjut aldrig mot människor, djur eller byggnader.

Polistillstånd för att skjuta fyrverkerier?
Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) krävs tillstånd från Polis-
myndigheten ”om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens 
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller 
någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”. Det är alltså 
inte generellt tillståndskrav för att skjuta fyrverkerier på allmän plats 
men i många fall kan användning av fyrverkerier innebära risk för ska-
dor och olägenheter för andra. 

Många kommuner har lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier 
får avfyras. Det är viktigt att kontrollera kommunens lokala ordnings-
föreskrifter för att få reda på om det överhuvudtaget är tillåtet och om 
tillstånd behövs, eller inte, på den tilltänkta platsen vid den tidpunkt 
som avskjutningen planeras. Om tillstånd behövs ska det sökas hos 
polisen på orten.

• Kontrollera att fyrverikeripjäsen inte är skadad.
• Var nykter. Alkohol och fyrverkerier går inte ihop.
• Håll säkerhetsavståndet och se till att andra också gör det
• Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. 

Tänd aldrig på den igen utan lämna tillbaka den där du köpte den.
• Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda 

av fyrverkerier.



Visste du att? 

Pyroteknik
Smällare är förbjudna i Sverige. För att få köpa, inneha, använda eller 
befatta sig med fyrverkerier måste du ha fyllt 18 år. Fyrverkeriartiklar 
med knall som främsta effekt får inte säljas eller användas i Sverige. 
Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara 
är en bieffekt är de tillåtna.

Alla fyrverkerier innehåller pyrotekniska satser. Det är ett ämne eller 
en blandning av ämnen som kan brinna snabbt utan tillgång till syre. 
En del fyrverkerier skjuts upp i luften med en hastighet av upp till 100 
meter/sekund. Fyrverkerier är explosiva varor och omfattas av lag-
stiftningen om brandfarliga och explosiva varor samt ordningslagen. 
Lagstiftningens mål är att brandfarliga och explosiva varor ska hanteras 
på ett säkert sätt.

Åldersgräns
18 år är åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier. 
Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med 
fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i dessa olyckor.

Att ”langa”
Du som vuxen har ansvar för de fyrverkerier som du köper. Ger du dem 
vidare till en minderårig riskerar du deras hälsa och gör du dig skyldig 
till ett brott som enligt brottsbalken kan leda till fängelsestraff. Vid möte 
med en polis kommer den minderåriga att bli fråntagen sina fyrverke-
rier. Är personen över 15 år kan det även leda till olika straffpåföljder.

Allvarliga skador
Fyrverkerier kan orsaka allvarliga skador, vanligast är hand- och ögon-
skador. Årligen skadas 400 till 500 personer i fyrverkeriolyckor. Om alla 
respekterar åldersgränserna och följer instruktionerna skulle skadorna 
till följd av fyrverkerier minimeras.



Vill du veta mer?

www.polisen.se
www.msb.se
 
Tipsa polisen
Vet du någon som säljer fyrverkerier olagligen eller ”langar”till  
minderåriga, tipsa polisen på 114 14 eller www.polisen.se

Vill du anmäla ett brott eller tipsa polisen? Ring 114 14. 
I akut läge eller vid pågående brott ring 112.


