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Sammanfattning

Uppdraget

Utredningen skall enligt direktiven reglerna för hanteringöverse av
sådanapyrotekniska Med framförallt fyrverkerier inklu-varor. avses

sive smällare. En grundläggande uppgift kartlägga ochär att arten
omfattningen de skador och fyrverkerierolägenheter kanav som

Påorsaka. basis kartläggningen utredningen ställning tillskall taav om
nuvarande regler bör skärpas med förbud eller andra begränsningar
såvitt handel med och hantering fyrverkerier särskilt detnäravser av
gäller smällare. Vidare frågorskall utredningen ställning tillta om pro-
duktkontroll, tillsyn, infonnation, förvaring och möjligheterna att ta
fyrverkerier i beslag möjligheterna inhämta skadestatistik.samt att

Kartläggningen

Utredningen har med hjälp expertis genomfört omfattande kart-av en
läggning Utgångspunktenproblemen. har därvid varit debattenav om
användningen fyrverkerier i allmänhet och smällare i frå-synnerhet,av

behandling i riksdagen, tidigare utredningar Kartläggningengans m.m.
har med denna bakgrund inriktats följande problemområden:sex

personskador exklusive hörselskador
hörselskador
sakskador
olägenheter för människor
olägenheter för djur
miljöeffekter

Kartläggningen visar antalet personskador exklusive hörselskadoratt
orsakade fyrverkerier i Sverige kan uppskattas till året400-500av om
och därmed 0,07utgör det totala antalet områ-olyckor inomprocent av
det hem- och fritid. Skadenivån förefaller inte ha ökat under de senaste

Ävenåren. andelen fyrverkeriolyckor relativt andra typerom av
lågolyckor förefaller det dock Sverigeär vid internationellsom en

jämförelse ligger förhållandevis nivåhög räknat i antal olyckoren
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tillinvånare. 60 olyckorna i anslutningVidare inträffar procentper av
nyår, påsk vilket innebär olycksfallsriskeneller Valborg, är väsent-att

årsbasis utvisar. hälf-ligt högre vad det totala antalet olyckor Caän
år, enligt konventionde skadade under 18 dvs. barn FN:särten omav

många år. Kartläggningen indike-barnens rättigheter, och under 15är
vidare hälftenrade skadorna orsakades smällare.att av av

Kartläggningen hörselskador föreliggerutvisade detattav en sam-
såvälstämmig uppfattning bland i Sverige utomlandsexperter som om

impulsljud överstiger 140 dB C peak farliga för hörselnäratt som
och flertal ljudnomier anpassade efter denna En smällareär gräns.ett
kan ljudtrycksnivå till 160 dB C peak metersavge en upp en
avstånd. undgå måsteFör användaren skall risken för hörselskadoratt

hålla avstånddenne därför åttatill smällaren i fallett vart meter,om
vilket framstå långtkan oskäligt avstånd för den typiske använ-ettsom
daren barn eller ungdom. Slutsatsen blir därmed använd-är ett attsom
ningen smällare orsakar hörselskador. uppståSkador kan efterav expo-
nering enda smällare effektenoch inte bara hörselnedsättningärav en

kan bli tinnitus. återställasSkadan kan inte medicinskt. Oftaävenutan
uppstår först efter lång period. I vilken omfattning smäl-symptomen en
lare orsakar hörselskador oklart, det torde betydandeär ettmen vara
antal. audiologiskeDen P.A. Hellström såhar uppskattatexperten att
många 3 000 årungdomar varje drabbas hörselskador till följdsom av

användning smällare, vilket vinner visst stöd omfattande,av av av en
äldre, dansk undersökning. Socialstyrelsen har anfört det krävsattmen

omfattande undersökningar för få fram pålitlig skattningatt en av
antalet.

sakskadorMed i sammanhanget främst bränder. Fyrverkerieravses
orsakade enligt Räddningsverkets statistik under 1998 304 räddnings-
tjänstingripanden i samband med bränder. Dessa därmed litenutgör en
andel det totala antalet bränder i Sverige eller 1,4 Eftersomprocent.av
dessa bränder begränsade till sin omfattningär Övriga bränderänmer

ioch genomsnitt drabbar mindre värdefull egendom den procentuellaär
brandkostnaden lägre. Kalkyler indikerarän tiondelspro-att ett par-tre

de totala kostnaderna för bränder frånhärrör fyrverkeribränder.cent av
Antalet förefaller varit relativt konstant Någraunder 90-talet. person-
skador i samband med fyrverkeribränder finns Frånrapporterade.
övergripande brandbekämpningssynpunkt torde därmed bränder orsa-
kade fyrverkerier relativ marginell förhållerbetydelse. Detav vara av
sig dock motsvarande för personskador brändersätt attsom orsa-

Överkade fyrverkerier uppstår under mycket kort tidsperiod.av en
75 bränderna har anknytning till de traditionella helgerna,procent av
vilket innebär risken för bränder väsentligt högre vad detatt är än
totala antalet bränder årsbasis indikerar.
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Framförallt för äldre kan användningen fyrverkerierpersoner av
olägenhet. Problemet har beskrivits det under längreutgöra atten som

perioder före de traditionella helgerna ständigt smäller. tidsperiodDen
särskilt månad.december Enligt utredningens kartlägg-ärangettssom

ning kan vidare till tio den totala flyktingpopulationenprocentupp av
eller, uppskattat, 35 000 på grund tidigare krigsupp-grovt personer av

påtagligalevelser orsakas besvär ljud orsakas fyrverkerierav som av
s.k. posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Avgörande för problemet är

ljudet kommer oväntat.att
Fyrverkerier kan vidare orsaka betydande olägenheter för djur, sär-

skilt hundar. Statens lantbruksuniversitet drar i studie, vilken dock ien
huvudsak påbygger enkäter till hundägare, slutsatsen så mångaattom

tredjedel landets 800 påverkas000 hundar negativt fyr-som en av av
verkerier. Det de oväntade ljudenär särskilt stressande.ärsom

Enligt utredningens kartläggning har användningen fyrverkerierav
inte någon signifikant påverkan miljönpå med undantag utsläppetav

bly. Detta har beräknats sju det totala utsläppetmotsvaraav procent av
till luft från punktkällor i Sverige. Utsläppet bedöms ringa,som men
inte försumbart. Utsläppet beror bly fortfarande förekommer iatt
produkter tillverkas i Asien och det skulle kunna medersättassom
vismutoxid.

Utredningens bedömning problemenav

Den samlade problembild framkommit i utredningens kartläggningsom
sådan åtgärderär avseende användningen fyrverkerieratt bör över-av

Avgörandevägas. därvid deär personskador, inklusive hörselskador,
de olägenheter för människor och framföralltsamt hundar och därmed

hundägare den nuvarande användningen fyrverkerier orsakar.som av
Det faktum hälften olycksfallenöver ochatt sannolikt huvuddelenav

hörselskadoma drabbar barn och måsteungdom enligt utredningenav
tillmätas särskild vikt inte minst bakgrund bamkonventionensmot av
krav.

Vad gäller bränder orsakade fyrverkerier torde dessa kunna till-av
relativtmätas mindre betydelse bakgrundsett den roll de spelarmot av

i det totala sammanhanget. Fyrverkeriers miljöpåverkan kan enligt
utredningens uppfattning inte tillmätas någon signifikant betydelse i
överväganden åtgärder.om

frånSett produktsynpunkt kan konstateras smällare i högre gradatt
övriga fyrverkeriprodukterän orsakar problemen. Vad gäller hörselska-

dor torde dessa helt orsakade smällare. Kartläggningen indike-vara av
beträffande övrigaatt personskador smällare förrar ungefärsvarar
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hälften. Vidare orsakas betydande del bränderna smällare.en av av
såväl fyrverkeriproduk-Olägenheter kan orsakas smällare andraav som

dock oväntade och överraskande ljudenHär gäller det deärter. att som
såvälhuvudorsaken, varför problemet med olägenheter för männi-är

skor hundar framförallt kopplade till smällare.ärsom

Utredningens förslag

Utredningens förslag grundas användningen fyrverkerier haratt av
lång tradition till mångaoch glädje och nöje för människorären men

ocksåden förknippad med antal Syftetproblem. med förslagenäratt ett
lägga grunden för sund användning fyrverkerier.är Enatt en av

utgångspunkt för utredningens bedömning har varit "nyttovärdetatt
för smällare relativt begränsat, det högre för övriga fyrver-är ärattmen
kerier. utgångspunkt åtgärdemasEn effekter för fyrverkeri-är attannan

måstebranschen beaktas liksom erfarenheter andra länder gjort i sam-
band förändringarmed regelverket.av

framgårSom stårproblembedömningen smällare för storav en
andel problemen fyrverkerier orsakar. förbudEtt smällaremotav som

såledesskulle kraftigt reducera problemen eller helt eliminera dem. Ett
sådant förbud skulle vidare anpassning till vad gäller ivara en som
många andra länder. Utredningen har under sin kartläggning inhämtat

frånerfarenheter Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland
och USA. dessaAv länder det endast i Tyskland smällare frittär som
får förvärvas. Förbud smällare har dock i Sverige sedanövervägtsmot
1940-talet tvåoch tidigare utredningar föreslagithar begränsningar i
tillgången för allmänheten. sådanaMot begränsningar har dock anförts

förbud skulle leda till bl.a. hemtillverkning smällare, medatt ett av
allvarligare personskador följd.som

Frågan vilken effekt restriktivare regelverk får vad gällerettom
hemtillverkning och olaga införsel har varit central vikt för utred-av
ningen och den har med hjälp bl.a. rättssociologiska avdelningen vidav
Sociologiska Institutionen Lunds universitet så långtanalyserats som
varit möjligt. Den slutsats utredningen drar hemtillverkning är attom
tillgången till legala smällare inkörsport för hemtillverk-ärsnarare en
ning. Ett förbud smällare förväntas åtminstonedärmedmot snarare,
lite sikt, minska hemtillverkningen. På kort sikt skulle dock förbudett
behöva kombineras inforrnationsinsatser.med Sammanfattningsvis

därför utredningen för föreslå förbud smällare. Denstannar att ett mot
lagtekniska lösningen valts föreskriva fyrverkerierär medatt attsom
huvudsakligt syfte fårknall inte godkännas. Förbudet kommeratt avge

omfatta knallskott,även skulle kunna beskrivasatt som som en
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SÄIkraftigare medddelasmällare. Det skall dock möjligt för attvara
i fall den professionella hanteringenundantag. Avsikten är att vart av

knallskott kunna undantas. reglerna bör gälla fr.0.m. denskall Den nya
årdecember 2000.1

Andra fyrverkerier smällare orsakar framförallt personskador ochän
Åldersgränsen för förvärvbränder. och användning fyrverkerier iärav

år,Sverige år såsom15 eller 18 endast de allra minsta produkterna
får ålderskrav.tomtebloss eller s.k hanteras Samtligapartypoppers utan

vårt närområde årländer i har 18 för de minstaallragränsen utom pro-
dukterna. Utredningen åldersgränsenbedömer höjning frånatt en av

år år såväl15 till 18 bör positiv effektha vad personskadoren avser
föreslårbränder. Utredningen sådandärför höjningattsom en av

åldersgränsen genomförs.
förbudEtt smällare och åldersgränsenhöjning för övrigamot en av

15-årsprodukter kan kort sikt medföra vissa negativa effekter för
branschen i form minskad försäljning. För underlätta branschensattav
anpassning föreslår utredningen åldersgränsenhöjningen skallatt av

frångälla ården december1 2001.
Utredningens förslag bör vidare kombineras med ökad satsningen

på information riskerna med fyrverkerier och korrekt använd-om om
ning. Kostnaderna bör bäras de använder fyrverkerier. Detav som

SÄIskulle kunna genomföras de avgifter till-att tar utgenom som av
verkare och importörer höjs. Avgiftshöjningen skulle övervält-genom

fåring bäras fyrverkerikonsumentema. Utredningen föreslår vidareav
SÄI.det inrättas fyrverkeriråd vid Slutligen föreslåsatt ett även att

SÄIregeringen i uppdrag kartläggning sådanagöra kemi-attger en av
ska typisktämnen används vid hemtillverkning och bedömasettsom

det finns föreslåskäl begränsningar i tillgängligheten.om

Övriga frågor

Utredningen finner det framkommit produkt-sammantaget att som om
kontroll, möjligheterna fyrverkerier i beslag och förverka dematt ta

tillgången till skadestatistik eller sakskador intesamt utgörom person-
förskäl förslag till ändringar.övervägaatt

Vad gäller tillsyn försäljning/förvaring har framkommit detattav
saknas precisa regler brandsäkerhet. Detta kan bedömas sär-om som
skilt allvarligt vad gäller stormarknader och innebära sådanakan att
försäljningsställen fåkan tillstånd till förvaring/försäljning deäven om
kan olämpliga brand och explosionssynpunkt. Vidare blir följ-vara ur
den tydligt regelverk saknas förutsättningarna för effek-att ett attav en
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tiv Såoch enhetlig tillsyn inte föreligger. regelverket uppbyggtärsom
SÄI:sbör regler brandsäkerhet finnas i föreskrifter.om

Utredningen bedömer det angeläget klara regler vad gällerattsom
brandsäkerhet förvarings-/försäljningslokaleri fram, framförallt vadtas

SÄIstorrnarknader och liknande försäljningsställen, varför enligtavser
utredningens uppfattning bör detta arbete hög prioritet.ge
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Författningsförslag

l Förslag till

Förordning ändring i förordningenom

1988: l 145 brandfarliga och explosivaom

varor

Härigenom föreskrivs 8-10 §§ förordningen 1988:1145 brand-att om
farliga och explosiva skall ha följande lydelse.varor

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8§

Till explosiva hänförs består innehållerellervaror varor som av
explosivämnen.

Med explosivämnen Med explosivämnenavses avses
fasta eller flytande eller fasta eller flytandeämnen ellerämnen
blandningar sådana blandningar sådanaämnen ämnenav av

kan bringas till snabb kan bringas till snabbsom som
kemisk reaktion, varvid energi kemisk reaktion, van/id energi
frigörs i form tryckvolym- frigörs i form tryckvolym-av av
arbete eller värme. arbete eller Med fyrver-värme.

keripjäser explosivaavses varor
innehåller pyrotekniskasom
och ljus- ellerämnen som avger

ljudefekter enbart för nöjes-
ändamål.

Explosiva klassificeras enligt de föreskrifternärmarevaror som
Sprängämnesinspektionen meddelar. Bestämmelser vilka explosivaom

krigsmateriel finns i förordningenutgör 1992:1303varor som om
krigsmateriel.

Sprängämnesinspektionen meddelar beslut ämne ärett attom anse
explosivämne.som



örfattn gsförslag20 F 128SOU 1999:in

9§

Explosiva får hanteras eller importeras fylltendast denvaror av som
år.18

Sprängämnesinspektionen får
föreskriva undantag förom
sådana explosiva ärvaror som
fyrverkeripjäser avsedda för
såväl inomhusbruk utomhu-som
bruk.

10§

För explosiv fåskall hanteras importeras,eller krävs denatt atten vara
godkänd Sprängämnesinspektionen gått någonär eller har igenomav

form bedömning överensstämmelse skall godtas enligtannan av av som
avtalet Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet.om

För explosivatt en vara som
fyrverkeripjäs skall fåär en

godkännas Sprängämnes-av
inspektionen krävs haratt varan

huvudsakligt syfteannat än att
knall eller den ärattavge

avsedd för såväl inomhusbruk
utomhusbruk. Spräng-som

ämnesinspektionen får före-
skriva undantag från kraven.om

Sprängämnesinspektionen skall förteckning god-upprätta överen
kända explosiva och införts till landet sådanöver eftervaror varor som
bedömning överensstämmelse i första stycket.av som avses

Denna förordning träder i kraft den 1 december fråga2001 i 9 §om
och i övrigt den 1 december 2000.
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Förslag till2

förordningenändring iFörordning om

1996:62 instruktion för Sprängmed ämnes-

inspektionen

föreskrivs,Härigenom
dels nuvarande 7 § skall betecknas 8att

före skall före 8dels rubriken 7 § sättas närmastnärmastatt
dels rubriken § skall ha följande lydelse.7 § 7närmastatt samt

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

FyrverkerirådPersonalföreträdare

7 §

Personalföreträdareförordningen Till Sprängämnesinspektionen
1987:1101 tillämpas knutet fyrverkerirådskall medär ett
inspektionen. från berördarepresentanter

myndigheter, näringslivsorgani-
och andrasationer intresseorga-

Rådet har till uppgiftnisationer.
bistå inspektionen vid hand-att

läggningen frågor fyrver-av om
kerier. Ledamöterna utses av

förSprängämnesinspektionen en
bestämd tid.

Rådet består general-av
direktören, ordförande,ärsom
och högst andra ledamöter.tio

Personalföreträdare

8 §

Personalföreträdareförordningen
1987:1101 skall tillämpas
inspektionen.

Denna förordning i kraftträder den 1 juli 2000.
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Utredningens1 uppdrag och upplägg-
ning

Direktiven1 1
.

Utredningen skall enligt direktiven reglerna för hanteringöverse av
pyrotekniska sådanaHärmed pyrotekniska ärvaror. avses varor som
avsedda för nöjesändamål, s.k. nöjesfyrverkerier. Innebörden är att
uppdraget fyrverkerier, inklusive smällare, nyttoproduk-attavser men

såsom militära knallskott och nödraketer faller utanför.ter
Problem kopplade till smällare betonas och sådet kallade okynnes-

smällandet särskilt.nämns

1.1.1 Kartläggning skador och olägenheterav

En grundläggande uppgift kartlägga och omfattningenär deatt arten av
skador och olägenheter fyrverkerier kan orsaka. Med skadorsom avses
skador människor, egendom och djur. För människor särskiltnämns
brännskador och nedsatt hörsel. Beträffande egendom bränderanges

särskilt problem. Med djur i första hand sällskapsdjur.ettsom avses
Det betonas de förorsakas lidande den höga ljudnivånatt stort genom
hos vissa produkter dessa långaanvänds under tidsperioder.samt att
Vidare pekar direktiven på miljöproblem olägenheter i övrigtsamt som
främst okynnessmällandet orsakar.

överväganden1 1.2
.

Sedan kartläggningen gjorts skall utredningen ställning tillta om
nuvarande regler bör skärpas med förbud eller andra begränsningar
såvitt handel med och hantering fyrverkerier särskilt detnäravser av
gäller smällare och andra artiklar med knalleffekt. Vidare skall utred-
ningen ställning frågortill produktkontroll, tillsyn, information,ta om
förvaring och möjligheterna fyrverkerier i beslag möjlig-att ta samt
heterna inhämta skadestatistik. Utredningen skall lämna förslagatt till
de författningsändringar kan behövas till följd översynen.som av
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Utredningen skall redovisa hur eventuella författningsändringar för-
håller sig till de principer fri rörlighet för gäller inomom varor som
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förslagens konsekvenser
för nyetablering och tillväxt småföretagi skall analyseras. Förslagen
skall kostnadsberäknas och finansiering skall redovisas. Vidare skall

åtagandenoffentliga regionalpolitiskade och jämställd-prövas samt
hetspolitiska konsekvenserna redovisas. Slutligen skall konsekvenserna
för brottsligheten och för det brottsförebyggandet arbetet anges.

1.2 Utredningens uppläggning

Utredningens arbete inleddes i januari 1999. Inledningsvis sammanträf-
fade utredningen med antal myndigheter, organisationer ochett perso-

Syftet få överblick det pyrotekniska området ochöverattner. var en
dess problem med olika intressenter diskutera dessa. Sålundasamt att
träffade utredningen företrädare för Sprängämnesinspektionen, Sven-
ska Kennelklubben, Svenska Kommunförbundet, Svensk Handel, Sve-
riges Djurskyddsföreningars Riksförbund, Sveriges Fyrverkeribransch-
förbund, Räddningsverket, Hörselskadades Riksförbund m.fl.

Utredningen har vidare vid åtta tillfällen med sakkun-sammanträtt
niga och experter.

1.2.1 Kartläggning skador och olägenheterav

Personskador

viktigEn uppgift för utredningen har varit kartlägga mångahuratt
människor ârvarje skadas fyrverkerier så långt möj-som samtav som
ligt skadan och andra omständigheter.artenange av

Epidemiologiskt EPC inom Socialstyrelsen Anderscentrum
Åberg och Anders Karlsson har för utredningens räkning genomfört en
kartläggning. Uppdraget redovisades i i maj 1999.rapporten

Hörselskador orsakade fyrverkerier behandlas inte i EPC:sav rap-
uppstårDessa ofta successivt, vilket innebärport. den skadadenäratt

väl söker läkarvård det inte säkertär den korrekta orsakenatt anges.
Per-Anders Hellström, audiologisk hörselskador, påharexpert
utredningens tvåuppdrag i i maj 1999 redovisat fyrverkeriersrapporter
påverkan hörseln.
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Sakskador

Med sakskador i sammanhanget i första hand bränder. Rädd-avses
ningsverket tillgånghar till kvalitetsgranskad statistik för 1996, 1997
och 1998 avseende bränder orsakade fyrverkerier för hela Sverige.av
Vidare har den statistik Svenska Försäkringsförbundetsom samman-
ställer och baserad skadeanmälningarär till försäkringsbolagensom
utnyttjats.

syfte fåI bild utvecklingen i någotatt längre perspektiv haretten av
utredningen haft kontakt med antal kommunala räddningstjänster iett
Sverige. Det visade sig endast Stockholms, Göteborg/Möln-att
dal/Kungsbacka och Malmös räddningstjänster hade möjlighet till-att
handahålla relevanta uppgifter.

Räddningsverket har för utredningens räkning tillskrivit antalett
myndigheter i andra länder för få fram underlag kunde ställaatt ett som
de svenska siffrorna i internationellt perspektiv. Det underlagett som
inkommit dock inte sådantär det möjliggör internationell jäm-att en
förelse.

Analysen statistiken bränder haröver utförts utredningen.av av

Olägenheter för människor

Krigsskadade särskilt för de olägenheter fyrverk-personer utsattaanses
erier kan orsaka. Chefsöverläkaren vid Centrum för ochtortyr- trauma-
skadade, Karolinska sjukhuset, Hans Peter Söndergaard har för utred-
ningens räkning i i maj 1999 beskrivit påverkandenrapport fyr-en
verkerier kan ha krigsskadade Uppdraget redovisades ipersoner. en

i maj 1999.rapport
Någon statistik ochöver omfattningen övrigaarten olägenheterav

för människor finns inte. I den mån olägenheten orsakas brotts-ettav
ligt förfarande kan statistik polisanmälningaröver intresse.vara av
Länskriminalpolisen i Stockholms län Ronny Widén har för utred-
ningens räkning tagit fram material fyrverkerirelateradeöver anmäl-
ningar under perioden 1995-1998.

Olägenheter för djur

fåFör kunskap ochatt omfattningen de skadorarten och detom av
lidande fyrverkerier orsakar i första hand sällskapsdjur ansågsom
utredningen utlåtande från medicinskatt ett expertis borde inhämtas.
Sveriges Lantbruksuniversitet Kerstin åtogMalm sig beskriva denatt
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åtog Apoteks-Vidare sigsällskapsdjur.påverkan fyrverkerier hakan
omfattningi vilkenförsökaKristina Odensvikbolaget AB utrönaatt

tvåiredovisadesUppdragenskrivs till hundar.lugnande medicin ut
i maj 1999.rapporter

Miljöproblem

Luftvårdsforskning Kindbom harKarinInstitutet för ochVatten
påverkan fyrverke-beskrivitanalyserat och denutredningens uppdrag

i maj 1999.på redovisades irier ha miljön. Uppdragetkan rapporten

kartläggning1.2.2 Annan

införaEnligt ordningslagen har kommunerna möjlighet lokaltatt
begränsningar användningen fyrverkerier. Utredningen harom av
inhämtat erfarenheter. särskilt intresse har varitkommunernas Av om
användningen fyrverkerier problem och kom-upplevs ettav som om

använder sina möjligheter begränsa användningen. SIFOattmunerna
utredningenSiw Olsson och Magnus Jeppsson har uppdrag av

genomfört enkätundersökning omfattande samtliga kommuner i Sve-en
rige. Resultatet redovisades i i maj 1999.rapporten

fråga förEn central utredningen har varit risken för ökad hemtill-
verkning och olaga införsel vid eventuell skärpt lagstiftning. Rätts-
sociologiska avdelningen vid Sociologiska Institutionen, Lunds univer-

Månssitet Svensson påhar utredningens uppdrag gjort riskanalys,en
redovisades i i september 1999.rapportsom en

1.2.3 Inhämtande utländska erfarenheterav

Utredningen har genomfört studiebesök i Danmark, Finland, Norge,
Storbritannien och Tyskland. våraAtt del erfarenheterna i nordi-ta av
ska grannländer har bedömts naturligt. Storbritan-Tyskland ochsom
nien har spelat roll i den svenska debatten. Vidare har i Tysk-en man

långland sedan tid tillbaka regelverk fungerar bra. Iett som man anser
Storbritannien har under delen 90-talet upplevt problemman senare av
med användningen fyrverkerier och framförallt smällare ochav man
har relativt nyligen skärpt regelverket. Storbritannien sammanträffadeI
utredningen företrädaremed för ansvarigt departement, pyrotekni-den
ska branschen och djurskyddsföreningen i övriga före-och länder med
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trädare för den nationella tillsynsmyndigheten och med ansvarigt
departement.

Vissa översiktliga uppgifter situationen i ocksåUSA har inhäm-om
framförallt via kontakter med U.S. Consumer Safetytats, Commission.

1.3 Betänkandets disposition

Den fortsatta framställningen har disponerats följande kapi-Isätt.
tel 2 lämnas redogörelse det pyrotekniska området.över Kapitleten
innehåller vissa definitioner och särskilt beskrivningutgör denen av
pyrotekniska branschen, utvecklingen import och förbrukningsamt av

fyrverkerier. kapitelI 3-5 redovisas det pyrotekniska regelverket.av
Kapitel 3 beskrivningär gällande Kapitel handlarrätt. 4en av om
tillämpningen regelverket och bl.a. redovisas SIFO:s hurav rapport om
kommunerna använder sina möjligheter begränsa användningenatt av
fyrverkerier. Kapitel 5 redogörelseär regelverketöver historiskten ur
perspektiv. Kapitel 6 redovisar de problem, förknippadeär medsom
fyrverkerier. Sålunda behandlas personskador, hörselskador, sakskador,
olägenhet för människor och djur fyrverkeriers miljöeffekter isamt
detta kapitel. Underlaget i huvudsakär de tagitsexpertrapporter som
fram på utredningens uppdrag. kapitelI lämnas7 redogörelse överen
regelverken och de erfarenheter utredningen inhämtat frånsom ansva-
riga departement, tillsynsmyndigheter eller andra i Danmark, Finland,
Norge, Storbritannien, Tyskland och USA. kapitelI 8 redovisas utred-
ningens bedömning de problem fyrverkerier orsakar och i kapitel 9av
diskuteras olika åtgärders effekter på problemen. Kapitel 10 behandlar
risken för ökad hemtillverkning och olaga införsel vid förbudett mot
smällare eller åldershöjning förvärvarätten smällare. I kapi-en attav
tel 11 utredningens förslagpresenteras vad gäller utredningens huvud-
uppgifter. Kapitel 12 behandlar de övriga frågor utredningen skallsom
behandla, dvs frågorna produktkontroll, tillsyn och informationom

de oklarheter och problemsamt kan finnas det gäller förvaringnärsom
fyrverkerier, möjligheterna i beslagav att ta möjlig-samtvarorna

heterna inhämta skadestatistik. kapitelatt I 13 redovisas utredningens
förslag med hänsyn till de generella direktiven.taget
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2 Pyroteknikområdet

I detta kapitel inledningsvis i avsnitt 2.1 vissa definitionerpresenteras
och i avsnitt 2.2 redogörs för Sprängämnesinspektionens indelning av
fyrverkeriprodukter i kategorier. I avsnitt 2.3 beskrivs kortfattat
traditionerna använda fyrverkerier i Sverige. Huvuddelenatt kapitletav
behandlar i avsnitt 2.4 fyrverkeribranschen utvecklingensamt av
import och förbrukning fyrverkeriprodukter i Sverige under 90-talet.av
Avslutningsvis berörs i avsnitt frågan2.5 hemtillverkning.om

l Definitioner

Inom området pyrotekniska faller dels nyttoprodukter såsomvaror
exempelvis militära knallskott och nödraketer, dels ärvaror som
avsedda för nöje. Med sistnämnda produkter i första handavses som
riktar sig till konsumenter, även produktersamt avsedda förärsom pro-
fessionellt bruk. bådaI återfinns fyrverkerier. Till kategoringrupperna
produkter avsedda förär professionellt bruk hörsom även exempelvis
konstgjorda blixtar och andra effekter används teaterscener.som
Sådana produkter benämns pyrotekniska sceneffekter och inryms inte i
begreppet fyrverkeri. SÄIEnligt Sprängämnesinspektionen definieras
fyrverkerier på följande Med fyrverkeriersätt: inne-avses varor som
håller pyrotekniska ochämnen ljus- eller ljudeffekter försom avger
noje.

Det finns för närvarande cirka 3 500 olika godkända fyrverkeriartik-
lar och pyrotekniska sceneffekter. Utredningen kommer endast att
behandla fyrverkerier. Nyttoprodukter pyrotekniska sceneffektersamt
kommer inte beröras. Huvudsakligenatt kommer fyrverkerier avsedda
för konsumenter behandlas.att

En fyrverkerityp smällare,är definieras ett ickeav som som
metalliskt hölje innehållande svartkrut huvudsakliga syfte ärvars att

knall. En raket, vilkenär definierasavge typ en behållareannan som
fylldär med pyroteknisk och/eller effekter,som förseddsats med

raketmotor styrpinne. Dess funktionsamt uppstigningär och skapande
visuella effekter eller ljudeffekter. finnsDet vidareav andra produkter

såsom knallskott, fyrverkeritårtor, romerska ljus och s.k. bomber.
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knalleffekt.kraftigaresmällare medfår beskrivasKnallskott som en
SÄI metallisktickemed "ettproduktdefinierasKnallskott ensomav

huvudsakligapyrotekniskinnehållande metallbaseradhölje sats, vars
föregått utred-debattenallmännaknall." I densyfte är att somavge

framträdande roll.smällare haftframförallttillsättande harningens en

Kategorier2.2

fyrverkerier Sprängämnes-tillsynsmyndigheten förcentralaDen är
SÄISÄI. sådana fyrverkerier godkäntsinspektionen Endast avsom
Vidavsnitt 4.1.2.innehas,får överlåtas, användas eller seförvärvas,

får förvärva ochinspektionengodkännandet bestämmer somvem
SÄI fyrverkeriproduktemaUtifrån villkoren delarinneha produkten.

i fyra kategorier.

fårArtiklar fritt förvärvassom

inom-ingår små avsedda förartiklar normaltI denna ärsettgrupp som
såsom tomtebloss ochhusbruk, s.k. smällkarameller,partypoppers,

fårisfacklor. fritt förvärvas.Dessa

fårArtiklar innehas fylltköpas och endastsom av person som
år15

ingår fördenna mindre artiklar normalt avseddaI är utom-grupp som
fåråterfinns inne-husbruk. Smällare i denna Sverige smällareIgrupp.

hålla ingårhögst 0,8 vidare spinners ochsvartkrut. Igram gruppen
marksnurror exempelvis de enklare varianterna produkternasamt av

fyrverkeritårtorbengalisk fontän, ocheld, eldbägare, romerska ljus,
ingår fårfyrverkerisolar. i ha pyrotekniskDe raketer ensom gruppen
ingårhögst 25 Slutligen de leksaksliknande produkternasats om gram.

kan exempelvis eller racerbilar.tanksutsom se som

får fylltArtiklar innehas endastköpas ochsom av person som
år18

ingår fördenna artiklar normalt avsedda utomhus-I större ärgrupp som
ingårbruk. I bomber med maximal vikt 500 ochgruppen en om gram

högst varianterna bengalisk eld,raketer 250 de störresamtom avgram
fyrverkeritårtor fyrverkerisolar.fontän, eldbägare, romerskt ljus, och



SOU 1999:128 Pyroteknikområdet 31

Professionella artiklar kräver polistillstånd för inköp ochsom
innehav

I denna ingår dels artiklar, delsstörre artiklar medgrupp eltändning. I
kategorin återfinns bland knallskott, s.k. lösa bomber,annat raketer
med vikt överstigande 250 och bomberen väger ängram som mer
500 de varianternastörstasamt fontän, eldbägare,gram romerskaav
ljus och fyrverkeritårtor.

2.3 Användning
Fyrverkerier används i Sverige framförallt vid nyårshelgen, ävenmen
under påsk och Valborg. Stora lokala variationer förekommer. I Stock-
holm och Skåne användningenär starkt koncentrerad till nyårsnatten,
medan del förbrukningent.ex. i Sverigevästra sker påsk.en tillav Sär-
skilt benämningen påsksmällare därär välkänt begrepp. Iett Sve-norra
rige används fyrverkerier vid Valborg.även Enligt uppgift från fyr-
verkeribranschen dockäger uppskattningsvis omkring 80 procent av
allmänhetens förbrukning fyrverkerier i anslutning till nyårshel-av rum
gen.

I den allmänna debatten har särskilt framförts användningenatt av
smällare inte bara på nyårsafton,äger påskafton eller Valborgs-rum
mässoafton även veckornautan dessförinnan och särskilt i december
månad, vilket upplevs störande. För denna användning, sådetsom kal-
lade okynnessmällandet, pekas vanligtvis ungdomar ansvariga. Iut som
begreppet okynnessmällande tycks liggaäven medvetet felaktigtett
handlingssätt, i viss mån brottsligt.är Exempelvissom har klagomål
framförts smällare kastas påatt människorom och djur och brev-att
lådor sönder.sprängs

Även vad gäller raketer påstås felaktigt användningssättatt utgör ett
problem. Det har anförts det frågaär vårdslöstatt handhavandeettom

personskador och sakskador.som ger

2.4 Tillverkning och import
2.4.1 Företag och anställda

I Sverige består den pyrotekniska branschen i huvudsak importörer.av
Företagen kan delas i två Denupp sigägnargrupper. ena gruppen
huvudsakligen importera sådana fyrverkeriprodukteratt får för-som

ochvärvas innehas allmänheten polistillstånd.utan Denav andra
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avseddaprodukterdelsimport ärsigkoncentrerar somavgruppen
pyrotekni-polistillstånd delskräverbruk ochprofessionelltför avsom

ochföretaguppdelning kan antalUtifrån dennasceneffekter.ska
Underlagnedan.enligt tabell 1beskrivasutvecklingenanställda samt

från fyrverkeribranschenuppgifterutgjortshar samtför tabellen avav
SÃI.frånuppskattningar

fyr-huvudsakligen importerarföretagAFöretagsgruppen somavser
består företagpolistillstånd. BGruppenkräververkerier varsavsom

fyrverkeriersceneffekter ellerpyrotekniskaprodukter utgörs varsav
antalpolistillstånd. Siffran inomkräveranvändning parentes anger

iefter plustecknetanställdaanställda. Antalminst tioföretag med
framgår inte antalettabellenantal säsongsanställda. Avtabellen är per-

vanligt före-uppdragsbasis arbetar företagen. Det är attsoner som
sådanapolistillstånd anlitarkräversysslar med produktertag somsom

har anförtsfyrverkerier. Detutföra uppskjutningarför att avpersoner
cirka 50ansvarsförsäkringföretag tecknatexempelvis ettatt upp-

dragstagare.

fyrverkeribran-inomföretag och anställdaUppskattat antalTabell
1988-1998.schen

År Antal AntalAntal Antal
anställda ii företagföretag anställda

BBA A gruppgrupp grupp grupp

51988 9 4 78 15 4+
141993 13 3 74+3l 10
381998 13 3 58 27 12+

i företagsgrupp minskat skulle kunnaskäl till antal anställda AEtt att
tillarbetsuppgifter flyttats till leverantörer. 1988 detatt exem-varvara

idag detvanligt fyrverkerisatsema packades i Sverige,pel görsatt av
perioden viss produk-Vidare förekom i börjanleverantörerna. ävenav

enbart medi Sverige. Om de företag i B sysslartion grupp som
förpyrotekniska sceneffekter lyfts skulle antal företag i But grupp

uppgå till och antalet anställda till knappt 20.1998 7

användning2.4.2 ochImport

fyrverkeripjäser tillimportTabell 2 redovisar statistik totalöver av
centralbyrånfrånenligt importstatistik Statistiska SCB. Upp-Sverige

emballagebruttovikt, vilket innebärgifterna ävenatt varansavser
pyrotekniskaingår. Med begreppet nettovikt enbart den satsensavses
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vikt. Nettoviktens andel bruttovikten varierar mellan 10-25grovtav
beroende produkt. förståsMed värde i sammanhangetprocent

inköpspris.
uVidare i tabell 2 kolumn 10 statistik från SAI. Inspek-ävenanges

tionen avgifter tillverkare och importörer brandfarliga ochtar ut av av
explosiva importörEn eller tillverkare årligerlägger avgift tillvaror. en
SÄI 20 000 kr och därutöver 3 900 kr avgiftsnivå 1999.ton,om per
För inspektionen skall kunna fastställa avgifterna måste varje till-att
verkare eller importör inge deklaration. Eftersom frågadet ären om
pyrotekniska och inte fyrverkerier ingår i frånuppgifterna SAIvaror
kolumn 12, i till vad gäller för SCB:s statistik, förutommotsats som
fyrverkerier pyrotekniska sceneffekteräven och nödsignaler. Militära
pyrotekniska har i huvudsak lyfts bort.varor

Uppgifterna i tabell 2 importen kolumnöver 1-9 före 1995 inteär
helt jämförbara med uppgifterna årenför därefter. Sedan gåttSverige
med i EU upphörde skyldigheten för företag importerar från andrasom
EU-länder eller via andra EU-länder redovisa importen denatt om
understeg värde 900 000 kr. Detta värde höjdesett 1998 tillom
1 500 000 kr. Detta innebär det kan finnas mörkertal vad gälleratt ett
importen från EU-ländema från och med 1995 jämfört med perioden
innan. Den faktiska importen för perioden efter 1995 skulle såi fall
ligga något högre vad framgårän tabellen. Detta mörkertal kansom av
dock bedömas relativt marginellt.vara

Den totala importvolymen ton ökade starkt under perioden.
Genomsnittet under de sista åren låg 83 högretre under deänprocent

Ökningenförsta. låg praktiskttre helt åren 1989-1995. Undertaget
de fyra åren har nivån varitsenaste relativt konstant. frånImporten
Asien dominerar helt och andelen har ökat från 80 till näraprocentca

Även100 räknat i absoluta talprocent. har importen från övriga
världen minskat och i detär försumbarnärmaste i sammanhanget.

Importvärdet har ökat betydligt långsammare volymen och lågän ca
30 högre under de åren jämförtprocent med de förstatre senaste tre
under perioden. Värdet ökade fram till 1993 varefter det i stort sett
legat oförändrad nivå. börjanI perioden kom ungefär hälftenav av
importen i frånvärdemätt Asien medan andelen i slutet perioden lågav

100nära procent.
Importpriset i krmätt har under perioden fallitton medper ca

30 räknat de åren jämförtprocent med detre första.senaste Ned-tre
gången i priset för importen helhet förklaras praktiskt heltsom taget av
uppgången importandelen för Asien eftersom priset importen frånav
Asien väsentligtär lägre priset förän övrig import. För respektive

har prisnivån varit relativt konstant under perioden.grupp Tonpriset på

19-19582
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priset för impor-nivånfrån ligger 20-25importen Asien procent av
från världen.övrigaten

SÄIÄven från deklarerade mängderföretagenstatstiken över av
under perio-Ökningpyroteknisk visarnettovikt dvs. enbart sats en

årenlåg iNivånväsentligt lägre takt. deden i senastetre genom-men
alltså skall jämfö-nivån första vilkethögre desnitt 10 än treprocentca

bådastatstik. uppgifterna80 i SCB:s Demed procent samman-ras ca
åren 1995-utvecklingen under defaller relativt väl vad gäller senaste

nivån1998, dvs tycks ha stabiliserats.

fyrverkeriprodukter enligt SCBuzsData importenTabell över av
deklarerade nettovikter enligt SAIimportstatistik kolurrm 1-9, samt

10, 1989-1998.kolumn

6 8 9 10l 2 3 4 4 7
År As.tkr Andel Tkr/ton tkr/ton tkr/ton N-tonTotalt Asien Andel Totaltton

As. tkr As As övrton tot
788 613 77,8 396 54,61989 27 14 953 35 71 200

941 419 19 53,71990 1145 82,2 35 011 31 20 80 229

10261991 1221 84,0 39 658 24 098 60,8 32 23 80 241

1992 1540 1210 78,6 2244 275 534 50,9 29 19 66 255

1993 1449 1335 92,1 601 32 910 69,147 33 12925 194

1994 1389 1264 91,0 39 990 28 612 71,5 29 23 91 237

18621995 1782 95,7 002 38 46945 85,5 24 22 82 300

20451996 2008 98,2 48 888 44 935 91,9 24 22 107 246

1997 1763 1746 99,0 43272 42 099 97,3 24 6925 228

1998 1960 1912 97,6 60840 06239 96,2 21 20 32 254

Övr övriga länder, As Asien, N-ton Nettoton

SÄI:sEftersom SCB:s importstatistik bruttovikter och statistikavser
nettovikter skiljer sig nivåerna åt. Vad utvecklingengäller tidenöver
skulle dock kunna förvänta sig likartad bild. Här finns dockman en
vissa skillnader. Medan SCB:s siffror visar importen kraftigt ökatatt

SÄIunder tidsperioden 80ca frånsiffrornaprocent mindreanger en
ökning under perioden ca 10 ökning.procents

SÄIDe förklaringar frånlämnats fyrverkeribranschen och ärsom
följande.



SOU 1999: 128 Pyroteknikområdet 35

SÄI:s såvälstatistik tillverkning import medan SCB:savser som
siffror årenendast import. Under de aktuella har importen ökat,avser

samtidigt har tillverkningenden i Sverige minskat i dag iochmen rena
Ökningenprincip upphört. importen isynbar SCB:s statistik,ärav men

SÄI:simotverkas statistik till del den minskade tillverkningen.stor av
Vidare förädlingsgraden i de importerade högre i dag jäm-är varorna
fört årmed för tio eftersomsedan, vissa arbetsuppgifter flyttats tillöver
underleverantör. Således packades fyrverkerier vid slutet 80-talet iav
Sverige, i dag i Kina.det Vidare bombernaslutmonteradesgörs av

företagsvenska vid början 90-talet medan detta i dag sker hosav
underleverantörema. Slutligen fanns fram till 1993 viss inhemsk pro-
duktion hela produkter. Innebörden dessa förändringar b1.a.är attav av

blivit vilket utslag i SCB:s statistik i formtyngre,varorna ger av en
SÄI:sökning i eftersom den bruttovikt. statistik påverkaston, avser

dock inte, eftersom den nettovikt. Denna förklaring ligger i linjeavser
med antalet anställda i företag importerar produkter till allmän-att som
heten minskat. Slutsatsen torde bli användningen fyrverkeripro-att av
dukter ökat sedan slutet 80-talet SCB:s importstatistikattav men
överdriver denna ökning. Sedan 1995 tycks användningen såväl enligt

SÄI:sSCB:s statistik legat relativ nivå.konstantsom
Någon samlad statistik försäljningen elleröver användningen av

fyrverkerier i Sverige finns Fråninte. fyrverkeribranschens sida har föl-
jande uppgifter lärrmats omsättningen sådanaför fyrverkerierom som
säljs till allmänheten påkrav polistillstånd. Försäljningens värde iutan
detaljhandeln för 1998 uppskattas till 230 inklusivemkr ellerca moms
drygt 180 mkr exklusive Motsvarande siffra i importledet 105ärmoms.
mkr. 1990 uppgick denna till 90 mkr. Därefter ökade omsätt-summa ca
ningen och den uppgick 1994 till 115 mkr, för efter åter1996attca
falla.

Försäljningsvärdet smällare i importledet har uppskattats tillav ca
fem-sex mkr eller fem totala försäljningsvärdet i import-procent av
ledet. Värdet andra fyrverkerier smällare för 15-årsgränsvilkaänav en
gäller har uppskattats till 12 mkr eller 11 Det sammanlagdaprocent.ca
värdet smällare och andra produkter med 15-årsgräns skulle där-av en
med 17 mkr eller 16 försäljningsvärdet.motsvara procentca av
Prisnivån fyrverkerier har med hänsyn tagit till konsumentprisindex
sjunkit sedan 1990. Prisnivån smällare har enligt frånuppgift branschen
halverats och för andra fyrverkerier har den minskat med 20 Skä-procent.
len härför ökad konkurrensär och import från Tyskland medatt ersatts
import från Asien.
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Sammanfattning2.4.3

består i huvudsak importörer.Sverige den pyrotekniska branschenI av
ifrån och Kina. Underkommer uteslutande HongkongImporten nästan

till cirka 25 stycken. De hadeuppgick antalet företag i branschen1998
25 säsongsanställda.tillsammans cirka 125 anställda, varvarav ca

Sammanfattningsvisföretag hade fler tio anställda.Endast utgörsäntre
alltså till mindre företag.branschen delstor av

huvudsakligenhälften företagen ägnade sigKnappt varorav
polistillstånd för användning.avsedda för allmänheten inte kräversom

hälften importerade professionell användningDen andra för somvaror
polistillstånd pyrotekniska sceneffekter. antaletkräver och Totalt har

Ökningenanställda ökat sedan 1988. har dock skett i den grupp av
företag sysslar med de kraftigare fyrverkeriema och pyrotekniskasom
sceneffekter, medan antalet anställda i den andra kategorien minskat.

förklarasDet kan med arbetsuppgifter, exempelvis packning, över-att
förts till leverantörerna.

Importstatistiken från SCB visar importen i ökatbruttotonmättatt
Ökningenmed cirka 80 IO-årsperioden. lågunder denprocent senaste

praktiskt på åren årenhelt 1989-1995. Under fyrade hartaget senaste
Ävennivån legat ungefär frånkonstant. Importen Asien dominerar helt.

SÄI:s siffror import tillverkningoch uttryckt i visar detnettoton attom
skett ökning, i väsentligt lägre takt. Vidare tyder dessa siffroren men
på importen/tillverkningen under 90-talet legat mellan 200 ochatt

år250 med undantag 1995 den uppgick till 300närton ton.per av
Eftersom statistik försäljning fyrverkerier måstesaknas slut-över av

hur denna påutvecklats baseras SCB:s importstatistik ochsatser om
SÄI:s data. En förklaring till importstatistiken indikerar störreatt en
ökning förbrukningen kan det i början perioden förekomattav vara av
viss inhemsk produktion i Sverige några år inpåupphörde 90-taletsom

dåoch med import. Vidare har utvecklingersattes mot atten mer av
förpackningen förläggs till utlandet under 90-talet. Föräd-ägtetc. rum
lingsvärdet importen såledeshar höjts. Detta styrks antaletattav
anställda i den del branschen importerar produkter för allmän-av som
heten minskat. Utredningens slutsats ökning användningenär att en av

under 90-talet, SCB:s importstatistikägt överskattat dennaattrum men
ökning. Sedan 1995 användningen legat ungefär oförändradsynes
niva.

Under 1998 uppgick enligt frånuppgift branschen försälj-värdet av
ningen fyrverkerier i detaljistledet till drygt 180 mkr exklusiveav

vilket 105 mkr i importledet. Andelen smällaremotsvararmoms, upp-
gick till fem övriga 15-årsgränsoch produkter med tillprocent en
11 procent.
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Prisnivån för fyrverkerier har med hänsyn tagit till konsumentpris-
index minskat sedan 1990. smällare priset förFör har halverats och

fyrverkerier prisnivånandra har minskat med 20 procent.

2.5 Hemtillverkning

framgått ovanståendeSom framställning nöjesfyrverkeriemaärav som
finns för försäljning kontrollerade i Sverige. förekommerDet dock

SÄI:ssåviss kallad hemtillverkning jämför kapiteläven 10. defini-
tion hemtillverkning otillåten tillverkning och bearbetningär av
explosiva Explosiva kan tillverkas mängd olikavaror. varor av en
kemikalier. De vanligaste torde klorex och socker, triace-ämnen vara
toncykloperoxid TACP krut och pyrotekniska frånämnensamt
fabrikstillverkade pjäser. Klorex kan köpas i färghandeln. frånDet som
risksynpunkt kännetecknar de hemtillverkade explosiva är attvarorna
de lätt fåskan Exempelvis har TACP grund sinatt reagera. av

friktionskänslighet fåttinte någon kommersiell användning.extrema
Den vanligaste företeelsen tillverkning rörbomber,är dvs. detav egna

Ävenexplosiva placeras iämnet metallrör. ombyggnadett av en
fabrikstillverkade produkter förekommer.

Hur tillverkningen går till och vilka kemikalier behövs kansom
utläsas kemisk litteratur. Vidare finns lättillgänglig informationur utan
förbehåll riskerna Internet.om

Kunskap saknas hur vanligt förekommande hemtillverkning är.om
Utmärkande för skadorna med hemtillverkade produkter dock deär att

allvarligare skador påär grund fabrikstillverkadeän produkter. Deav
drabbar främst pojkar i tonåren.den övre
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3 Gällande regelverk

Fyrverkerier regleras i huvudsak tvåi skilda regelverk. Hantering och
import regleras i lagen 1988:868 brandfarliga och explosivaom varor
med tillhörande förordning 1988:1145 brandfarliga och explosivaom

SÄI.tillämpningsbestämmelser utfärdade Ordningslagensamtvaror av
1993:1617 reglerar användningen pyrotekniska I avsnitt 3.1av varor.
redovisas lagen 1988:868 brandfarliga och explosiva För-om varor.

SÄI:sordningen och föreskrifter beskrivs i avsnitt 3.2 respektive 3.3.
Ordningslagen behandlas i avsnitt 3.4 och i avsnitt 3.5 görs en sam-
manfattning och vissa bedömningar.

3.1 Lagen 1988:868 brandfarliga ochom

explosiva varor

l Allmänt

Den gällande lagen trädde i kraft 1989 prop. 1987/88:101, Ds Inu
1987:4, Ny lagstiftning brandfarliga och explosiva varor. Avsiktenom

bibehållandemed skyddsnivåemaatt skapa modernt ochvar ettav
lättillgängligt regelsystem. Man valde ramlag låtaoch lagengöraatt en
få sitt konkreta innehåll bestämmelser meddelats/utfärdatsgenom som

regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Denav som
SÄI,myndighet kom frågai eftersom den hade den tekniskasom var

kompetensen för meddela de nödvändiga detaljbestämmelsemaatt med
utpräglat tekniskt innehåll. Sedan ikraftträdandet har mindre
förändringar genomförts.

Lagen reglerar hantering och import brandfarliga och explosivaav
Fyrverkerier explosivaär Begreppet hantering har enligtvaror. varor.

3 § vid innebörd och omfattar användning och innehav.ävent.ex.en
Avsikten allt gårär med brandfarliggöra elleratt explosivattsom en

skall omfattas begreppet jfr. 1987/881101 29. Lagenvara av prop. s.
syfte och hänvisar till lagstiftning.ett innehållerDenanger annan

vidare allmänna bestämmelser skyddsprinciperna försom anger
hanteringen och bestämmelser tillstånd och tillsynav varorna om av
lagens efterlevnad antal bemyndiganden för regeringensamt ett stort
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avslutas medeller myndighet regeringen bestämmer. Denden som
avgifter, och överklaganden.bestämmelser sekretessom ansvar,

3.1.2 Avgränsning till lagstiftningannan

I l § lagens syfte förhindra de brandfarliga ochäratt att attanges
explosiva orsakar brand eller explosion inte avseddärvarorna som

förebygga och begränsa skador liv, hälsa, miljö ellersamt att egen-
sådanadom brand eller explosion vidhanteringgenom av varor.

Meningen med definiera syftet avgränsning iär göraatt att en
Åtgärderförhållande till lagstiftning. för förebygga andraattannan

skador kan uppkomma vid hanteringen dessa skallsom av varor
någon ändamåletregleras för avsedd lagstiftning prop.genom annan

1987/88:lO1 16 ff. Hänvisningen till miljö tillkom först i januaris.
1999 i samband med lagstiftningen anpassades till denatt nya
miljöbalken. Man valde vid låtatillfället lagen och inte miljöbalkenatt
omfatta förebyggande och begränsande skador miljön som
uppkommer brand eller explosion 1997/prop. 1998:90 283.genom s.

I förtydligande syfte finns uttrycklig hänvisning till lag-en annan
stiftning i 4 Det erinras i miljöbalkendet finns bestämmelserattom
avsedda förebygga sådanaandra skador kan uppkommaänatt som

brand eller påminnsexplosion. Vidare det i räddnings-attgenom om
tjänstlagen 1986:1102 finns bestämmelser skyldighet för ägareom
eller innehavare byggnad eller andra anläggningar vidta olycks-attav
och skadeförebyggande åtgärder vid brand och det i arbetsmiljö-att
lagen 1977:1160 finns bestämmelser skyldighet för arbetsgivareom
och arbetstagare skyddsåtgärdervidta skador kanatt mot som upp-
komma brand eller explosion vid hantering brandfarliga ellergenom av
explosiva Där också lagen farligt godsatt transportvaror. anges om av
gäller vid brandfarliga eller explosiva Medtransport transportav varor.

i sammanhanget förflyttning med sådantransportmedelavses samt
lastning, lossning, förvaring och hantering farligadet godsetannan av

led i förflyttningen.utgör Slutligen frågahänvisas iettsom om
sprängning och användning pyrotekniska till bestämmelser iav varor
ordningslagen.

3.1 Skyddsprinciperna

innehållerLagen grundläggande bestämmelser skyddsåtgärder iom
fråga platsen där de brandfarliga och explosiva hanterasom varorna

frågaoch i dem sådanahanterar bestämmelsersamtom som varor om
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kompetenskrav, utredningsskyldighet och informationsplikt, vilka i
huvudsak riktar sig till dem yrkesmässigt hanterarsom varorna.

6I § byggnader och andra anläggningar där brandfarligaattanges
eller explosiva hanteras såskall inrättade förlagdaoch deattvaror vara

frånbetryggande brand-är och explosionssynpunkt. Paragrafen omfat-
all hantering, dvs. sådan inte inrymsäven under yrkesmässigtar som en

verksamhet. Kraven begränsas i stället sådant de skallsättett att
behovet skyddsåtgärder,avvägas med hänsyn tillmot tagen artenav

och omfattningen hanteringen prop. 1987/88: 101 31-32.av s.
I finns7 § intagen allmän försiktighetsregel. Den hanteraren som

brandfarliga eller explosiva skall åtgärdervidta de och försiktig-varor
hetsmått behövs för förhindra brand eller explosion inteatt ärsom som
avsedd och för förebygga och begränsa skador liv, hälsa, miljöatt
eller egendom brand eller explosion. Denna grundregel för han-genom
teringen de brandfarliga och explosiva riktar sig till allaav varorna som
på eller befattar sigsätt med hanteringenett sådanannat av en vara
prop. 1987/882101 32.s.

Av 8 och 9 §§ följer bland den bedriver yrkesmässigannat att som
verksamhet med bland brandfarliga eller explosiva skall haannat varor
tillgång till nödvändig kompetens och skall till det finns tillfreds-attse
ställande utredning riskerna för brand eller explosion i verksam-om
heten och de skador därvid kan uppkomma.om som

Slutligen i 10 § den tillverkar, importerar eller överlå-attanges som
brandfarliga eller explosivater skall märkning eller påvaror genom

lämna desätt uppgifterannat betydelse frånär brand- ochsom av
explosionssynpunkt varuinformation.

1.4 Tillstånd

Av 11-15 §§ framgår följande. Den hanterar eller importerarsom
SÄIexplosiva skall ha tillstånd till det. eller polismyndighetenvaror

frågor tillståndprövar beträffande explosiva tillståndEtt fårom varor.
begränsas till viss tid och innehålla villkor får återkallas.samt

Med hänsyn till den vida definitionen begreppet hantering i 3 §av
innebär det alla tänkbara förfaranden med deatt explosiva ärvarorna
tillståndspliktiga. Så förvärv, innehav,är saluhållande, försäljningt.ex.

tillståndspliktig hantering. Det medför självfallet inte, detm.m. skallatt
krävas särskilda tillstånd för varje led i hantering de explosivaen av

det fråganär är tillståndshavare ochvarorna om samma samma varu-
slag. I varje ansökan tillstånd till viss hantering skall däremotom en
varje led hanteringen redovisas, så berörd tillståndsmyndighetav att
kan ställning till vilka villkorta bör ställas för de olikasom
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tillståndspliktigaOm den1987/88:101 34.hanteringsleden prop. s.
berördablir innebördenbolagsform,bedrivs iverksamheten att

arbetsgivarenfår Dethanteraanställda i bolaget ärrätt att somvarorna.
tillståndet iakttas prop.skyldigheter följerför deatt avsomsvarar

1987/88:101 35.s.

Tillsyn3.1.5

SÄI såvida inteden centrala och,16-19 följer§§Av utövaratt
tillsynenpolismyndigheten den lokalaregeringen bestämmer annat,

få deTillsynsmyndigheten harexplosiva rättöver attvaror.
får meddelabehövs för tillsynen. Denupplysningar och handlingar som

fårförelägganden och förbud behövs och dessanödvändiga som
får också förordna rättelseförenas med vite. Tillsynsmyndigheten om

på de försumligas bekostnad och har tillträde till verksamheterna.

Bemyndiganden1

finns bemyndiganden för regeringen ellerI lagen intaget antalett stort
myndighet föreskrifter.den regeringen bestämmer meddela Omattsom

frågor fårföljande låtaregeringen meddela eller myndighetannan
meddela föreskrifter om.

Ange vilka skall explosiva 2§.varor som anses
Meddela från frågaundantag lagens tillämpning i viss ellerom vara
viss hantering eller import 5§.
Ange byggnaderna skall omfattas särskilda krav och attom m.m. av

fårde inte användas de inte befunnits betryggandet.ex. om vara
från skyddssynpunkt 6§.

åtgärderMeddela försiktighetsmåttoch i 7som anges
Meddela sådanföreskrifter åsyftas ikompetensnärmare om som.
8
Meddela föreskrifter utredning i 9närmare om som avses

x Meddela föreskrifter varuinformation i 10om som avses.
utifrånVid behov brand- eller explosionssynpunkt meddela före-

skrifter särskilt krav för hantering eller import explo-annatom av
siva 11.varor
Vid särskild frånbetydelse brand- eller explosionssynpunkt
förbjuda hantering eller import explosiv 12§.av en vara

10.Närmare föreskriva tillstånd 13§.om
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ll.Meddela föreskrifter skyldighet tillsynsmyndighetersättaattom en
kostnader för provtagning och undersökning 19§.av prov

l2.Meddela föreskrifter avgifter för statliga myndigheters verksam-om
het enligt denna lag 20§.

3.1.7 Ansvar

I 21 § den uppsåtmed eller oaktsamhet bryterattanges som av grov
försiktighetsregeln i 7 § eller den uppsåtmed ellermot oaktsamhetsom

bryter tillståndsregeln i 11 föreskrift, villkor eller förbudmot som
meddelats med stöd punkterna 3-9 eller tillsynsmyndighetensav ovan
föreskrifter villkor för tillstånd döms till böter eller fängelse i högstom

år. Detsamma gäller underlåtenhet efterkommaett begäranatt en av
tillsynsmyndigheten få de handlingar eller upplysningar behövsatt som
för tillsynen. I ringa fall döms inte till Till döms inteansvar. ansvar om

för gämingen ådömaskan enligt brottsbalken eller enligt lagenansvar
1960:418 straff för vanismuggling.om

Av 23 § framgår den uppsåtmed eller oaktsamhetatt lämnarsom av
oriktig uppgift förhållande betydelse i ansökan ellerom av en annan
handling enligt lagen eller enligt föreskrifter har med-som avges som
delats med stöd lagen döms till böter.av

l Förverkande

Explosiva varit föremål för brott enligt lagen skall enligtvaror som
24 § förklaras förverkade det inte uppenbart oskäligt.är Detsammaom
gäller värdet utbytet sådant brott ochsamtav varorna av varans

Ävenförpackning. anordningar för hantering explosivaav varor som
varit föremål för brott enligt lagen eller värdet anordningama skallav
enligt 25 § förklaras förverkade, den brottsliga gämingen harom
medfört uppenbar risk för betydande skada brand elleren genom
explosion och förverkande inte uppenbartär oskäligt. Detsamma gäller
anordningens förpackning.

3.1.9 Sekretess

Den tagit befattning med ärende i fårlagen enligtsom ett som avses
26§ inte obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid erfarit om
någons affärs- eller driftförhållanden. I det allmännas verksamhet
tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen.
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Överklagande3.1.1O

tillstånds- och till-ipolismyndighetemas beslut27-28 §§ följerAv att
SÄI. får intebeslutfår Inspektionens över-överklagas hossynsärenden

tillstånd, tillsyn elleri beslutförsta instansdennaklagas. Utgör om
förvaltningsdomstol. Pröv-får hos allmänbeslutet överklagasannat

föreskrifter harBeslutningstillstånd krävs hos kammarrätten. somom
får inte överklagas.bemyndigandemed stödmeddelats av

brandfar-1988: l 145Förordningen3.2 om

explosivaliga och Varor

bestämmelser.ytterligareregeringen meddelatförordningen harI
denfår eller importerasexplosiva endast hanterasEnligt 9 § avvaror

sådan god-år. får explosivEnligt § endastfyllt 18 10 vara somsom
SÄI undergått bedömning skall god-formkänts eller annan av somav

ellerrätteligen bör EG-fördraget avses hanterasenligt EES-avtalettas
SÄI paragraf förteckningenligtimporteras. skall upprättasamma en

ibeslut godkännande skall,godkända Ettöver angesom somvaror.
innehålla skall klassificeras och de villkoruppgifter hur11 om varan

SÄI får återkallaför enligt § godkännandegäller 12 ett omsom varan.
förhållanden godkänd.föranleder inte längre börändrade att varan vara

får förvarasExplosiva enligt 15 § inte i mängd änstörre attvaror
från brand-förvaringen betryggande och explosionssynpunkt.är

SÄI får tillståndkravet hanteringenligt 21 § medge till ersättsatt
eller särskiltmed anmälan till tillsynsmyndigheten med krav.annaten

tillståndfrågorföljer det inspektionen tillAv 23 § är prövaratt som om
anslutning till till-bland tillverkning och hantering eller import iannat

frågor tillstånd hantering eller import iverkningen, medan tillom
överlåtatillståndövrigt polismyndigheten. Den harprövas attav som

innehaskall enligt § förvissa sig förvärvaren har33 rättatt attvara om
SÄI får föreskrifterden. vidare enligt meddela hur38 och 40 §§ om

medtillsynen skall organiseras och avgifter. Förordningen avslutasom
ytterligare bemyndiganden. regeringen bemyndigatSammantaget har
SÄI åtgärdervidta inom områden regeringen harsamtligaatt att som
bemyndiganden för.
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3.3 Sprängämnesinspektionens föreskrifter

3.3.1 Allmänt

SÄIPå såvittgrundval sina bemyndiganden har fyrverkerierav avser
meddelat föreskrifter områden.fem olika Föreskrifterna rubri-är
cerade enligt följande:

Föreskrifter hantering och import explosivaom av varor
SÄIFS 1989:8
Föreskrifter godkännande fyrverkeripjäser och pyrotekniskaom av

SÄIFSsceneffekter 1992:2
Föreskrifter tillsyn och olycksrapportering i anslutning tillom om
lagen 1988:868 brandfarliga och explosivaom varor
SÄIFS 1994:5

4. Föreskrifter import och överföring explosivaom om av varor
SÄIFS 1997:5

SÄIFSFöreskrifter tillverkning explosiva 1998:4om av varor

3.3.2 Föreskrifter hantering och importom av

explosiva SAIFS 1989:8varor

Dessa föreskrifter reglerar handel, innehav och förvaring. Det attanges
för nöjesfyrverkerier finns upprättad särskild förteckning. Av för-en
teckningama framgår de särskilda villkoräven förenade medärsom
godkännande respektive Tillstånd bedriva handel med fyr-attav vara.

fårverkerier endast meddelas den behörig i allmänhetär ochsom som
lämplig.prövas Explosiva får inte säljas postbefordranmot utanvaror

SÄI:s Ävenmedgivande. innehav och förvaring kräver tillstånd. Sådant
krävs inte det redan finns tillstånd till tillverkning eller handel. För-om
varingsutrymme skall försett lås såmed och utfört, inrett och belä-vara

det föreligger tillfredställande säkerhet. handelsförrådEtt fårget att
innehålla högst 100 kg pyrotekniska Försäljningsdisk och öppnavaror.

får inte användas för förvaring explosivautrymmen Fyrverk-av varor.
fårerier dock läggas i olåst i försäljningsdisk eller hyllautrymme

under dåtid försäljningslokalen för allmänhetenär öppen under förut-
sättning hålls under uppsikt och inte åtkomligalätt föratt ärvarorna

SÄIobehöriga. Av det sistnämnda framgår enligt fyrverkerier inteatt
får säljas självplockning från kundens sida. Medgenom av varan

SÄIobehöriga åsyftas enligt kunder. Föreskrifterna underär
omarbetning.
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godkännande fyrverkeri-3.3.3 Föreskrifter om av

pyrotekniska sceneffekterpjäser och
SÄIFS 1992:2

Fyrverkerier skall haföreskrifter produktgodkännande.Dessa reglerar
SÄI får saluhållas försäljas inte inspek-godkänts innan de ellerav om

tionen Godkännandet gäller för viss bestämd tidmeddelat undantag.
fyrverkerieller tills vidare och kan förenas med villkor. Godkänt skall

försett märkning bruksanvisning, vilket möjligt skallmed ochvara om
anbringas produkten.

3.3.4 Föreskrifter tillsyn och olycksrappor-om om

tering i anslutning till lagen 1988:868 om

brandfarliga och explosiva varor
SÄIFS 1994:5

Dessa föreskrifter reglerar bland tillsynen. Enligt förordningenannat
SÄIskall organisera tillsynen. I dessa föreskrifter inspektionenhar

bestämt tillståndsmyndighetden tillsynsmyndighet.är även äratt som
SÄIDet innebär för tillsynen bland tillverkning ochatt annatsvarar av

hantering import i anslutning till tillverkning medan polismyndig-samt
heten handhar den övriga tillsynen.

3.3.5 Föreskrifter import och överföringom om av

explosiva SAIFS 1997:5varor

Dessa föreskrifter reglerar import och överföring inom EU. Av lagen
följer den importerar explosiva skall tillståndha särskiltatt som varor
till det. Däremot krävs enligt föreskriften tillståndinte för överföraatt
fyrverkerier inom fårEU. Tillverkare huvudregel importera sådanasom
godkända denne redan tillståndhar hantera. Motsvarandeattvaror som
regel finns inte för den bedriver handel. Motsatsvis följer därmedsom

den har tillstånd driva handel behöver tillståndatt att ett separatsom
för import.

förordningenAv följer föreståndare skall för verksam-att utsesen
SÄIheten och får föreskriva särskilda påkrav kompetens hosatt om

föreståndaren. Detta har inspektionen gjort föreskrivaatt attgenom en
föreståndare bland skall ha kunskap och erfarenhet märk-annat om
ningsbestämmelser och kunna varuinformation och vägledning tillge
användarna.
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3.3.6 Föreskrifter tillverkning explosivaom av
SÄIFS 1998:4varor

föreskrifter få tillståndDessa reglerar tillverkning. tillFör tillverk-att
ning skall sökanden lämplig och bland inte i konkurs.annatvara vara
Ett tillverkningsställe förbudsanslag,skall ha skyltning och lokalerna
skall lämpligt utformade. föreståndareDet skall finnas medvara en
dokumenterade kunskaper, godkänts inspektionen. En risk-som av
utredning skall göras.

3.4 Ordningslagen 1993: 1617

Av 3 kap. ordningslagen7 § följer pyrotekniska fårinteatt varor
användas tillstånd polismyndigheten, användningen medutan av om
hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och Övriga omständigheter
innebär risk för någonskada eller beaktansvärd olägenhet för person
eller egendom.

I propositionen 1992/1993:210 282-283 anförs bl.a. följande:s.

Med såvälskada fysisk psykisk skada, barn ellert.ex. attavses ett ettsom
djur blir skrämt. Begreppet olägenhet påsikte användningentar att av pyro-
tekniska måste störande för omgivningen. Skadan ellervaror anses som
olägenheten måste såemellertid påtaglig den beaktansvärd.ärattvara
Denna riskbedömning naturligtvis beroendeär beskaffenheten deav av
pyrotekniska avseddaär användas. bestämmelsenIatt sär-varor som anges
skilt tidpunkten och platsens belägenhet omständigheter i övrigtsom som
påverkar riskbedömningen då..I de fall de närvarande inställdaär att....
pyrotekniska kommer användas, det sker nyårs-att t.ex.varor om en
afton, får emellertid i fall risken för olägenheten mindrevart änanses

Det bör påpekasemellertid bestämmelsen inte innebär någotannars. att
generellt frånundantag tillståndskravet vid detta och dåandra tillfällen
användning pyrotekniska förekommer utbrett hos allmänheten.av varor
Avsikten med bestämmelsen särskilt anordnadeär däratt arrangemang en

mängdstörre pyrotekniska kvalificerat slag kommer till använd-varor av
ning för nöjesändamål, s.k. jubileumsfyrverkerier och liknande evenemang,
vanligtvis kommer tillstånd,kräva de anordnas i någonnärhetenatt om av
bebyggelse betydelse eller där antal människor uppehållerstörre sig.ettav

3 kap.I 9 § regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,attanges
fårkommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen elleren

del denna behövs för förhindra människors hälsa elleratt attav som
egendom skadas till följd användningen pyrotekniskaav av varor.
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Regeringen sådanahar bemyndigat kommunerna meddela före-att
får tvångskrifter. Föreskrifterna enligt 3 kap. 12 § inte lägga onödigt

allmänheten eller obefogade inskränkningar i dengöraannars
enskildes frihet. Föreskrifterna får angå förhållandeninte heller ärsom
reglerade i författningdenna lag eller eller enligt lagen ellerannan som

någotförfattning kan regleras sätt.annatannan
Departementschefen anförde följande i propositionenbl.a.

1992/932210 123:s.

Mitt förslag tillståndskravettill utformning vid användning pyrotek-av av
niska innebär det finnas låtkan begränsat behovatt ett attvaror vara av

lokala föreskrifter utvidga kravet till gälla generellt i vissaattgenom avse-
enden. Exempelvis bör det möjligt för kommun föreskrivaatt attvara en

fårpyroteknika inte tillstånd områdenanvändas inom är sär-utanvaror som
skilt känsliga med hänsyn till risken för användningen innebär olägenhetatt
för omgivningen, vårdhem.vid sjukhus eller I undantagsfall bört.ex. som
jag det kommunen ha möjlighet förbjudahelt användningenäven attser av
pyrotekniska påVad jag tänker s.k. innetorg och liknande offent-ärvaror.
liga platser, där användningen pyrotekniska den iävenav varor om nor--
mala fall med hänsyn till beskaffenhet harmlös huvud inteär övervarans -

fåbör förekomma."

Av 3 kap. 22 § följer den uppsåtligen eller oaktsamhet bryteratt som av
7 § eller föreskrifter meddelats med stöd 9 i§mot mot som av samma

kapitel döms till penningböter. Det inte möjligt förverkaär att
fyrverkerier med stöd ordningslagen.av

Kommunens beslut ändra eller upphäva föreskrifter skallatt anta,
enligt 13 § omedelbart anmälas till länsstyrelsen. Denna skall upphäva

föreskrift strider ordningslagen. Beslutet skall huvud-moten som som
regel fattas inom veckor. 3Av kap. 26-27 följer läns-tre att om
styrelsen upphäver föreskrift får beslutet överklagas kommunenen av
till länsrätten. fårVidare polismyndighetens beslut överklagas till läns-

Slutligenrätten. har varje medlem kommun enligt kommunal-av en
lagen få lagligheten kommunensrätt beslut prövadatt attav genom
överklaga hos länsrätten. Länsrättens beslut kan i samtliga fallen över-
klagas till kammarrätten därifrånoch till regeringsrätten.parternaav
Prövningstillstånd krävs i regeringsrätten.

3.5 Sammanfattning och bedömning

Fyrverkerier regleras huvudsakligen tvåi skilda regelverk. Lagen
1988:868 brandfarliga och explosiva behandlar hanteringom varor
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sådanaoch import Ordningslagen reglerar användningenav varor. av
sådana varor.

Lagen brandfarliga och explosiva ramlag och medärom varor en
SÄIstöd lagen har regeringen bemyndigat meddela det konkretaattav

innehållet. frånLagen syfte, skall lagenavgränsaettanger som annan
lagstiftning. Syftet förhindra fyrverkerier orsakarär att att varor som
brand eller explosion inte avsedd förebygga ochär samt attsom
begränsa skador liv, hälsa, miljö eller egendom brand ellergenom
explosion vid sådanahantering En oklarhet i § skulle enligtlav varor.
vad anförts till utredningen andra ledet i paragrafenävensom vara om
syftar brand eller explosion avsedd eller lagen syftarinte ärsom om
till förebygga och begränsa såvälskador till följd avsiktligatt av som
oavsiktlig brand eller explosion. Förstnämnda tolkning tycks ivara
strid med lagtexten, fården visst stöd propositionenettmen av som
förklarar såparagrafen här. Syftet såledesmed lagstiftningen är att
förebygga olyckor eller skadegörelse brand eller explosiongenom
olycksförebyggande också förebygga eller begränsa de skadorattmen

uppstår brand eller explosion ändå skulle inträffa skade-som om en
förebyggande prop. 1987/881101 29.s.

Slutsatsen måste dock bli skadeförebyggande brand elleratt avser
explosion avsikt. Det skall vidare beaktas denoavsett att motsattaom
tolkningen skulle riktig hade lagstiftningen endast kunnatvara
användas för fyrverkerier gick exploderade misstag, vilketsom av av
framstår omöjligt. Slutligen skall anmärkas lagen inte tillämpasattsom

detta sätt.
Till utredningen har vidare påståtts brist i lagen skulleatt atten vara

syftet endast till förebygga eller begränsa skada,attanges attmen
olägenheter inte Det skulle ha tillnärrms. följd olägenheter falleratt
utanför lagen. frågaDenna diskuteras i avsnitt 12.2.

Av lagen följer alla tänkbara förfaranden med fyrverkerier till-att är
SÄIståndsbelagda. Enligt förordningen kan dock medge kravet påatt

tillstånd med anmälan ellerersätts särskilt krav. Inspektionen harannat
också för mängd olika fyrverkerier tillståndskravet för förvärversatten
och innehav med ålderskrav,generella vidare härom avsnitt 2.1 ochse
4.1.1.

I förtydligande syfte finns hänvisning vad gäller användningen av
fyrverkerier till ordningslagen. frågaDet hänvisningär utanom en
angivelse företräde. Innebörden användningen fyrverkerierär attav av

såvälreglerat i ordningslagenär i lagen brandfarliga ochsom om
explosiva ordningslagenAv följer fyrverkerier fårinte använ-attvaror.
das tillstånd polismyndigheten användningen med hänsynutan av om
till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär
risk för skada eller beaktansvärd olägenhet för ellerperson egen-
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dom. innebärDet det till den enskildeär förhands-att göraattupp en
bedömning effekterna sin användning. Skulle den enskildeav av
bedöma skador eller beaktansvärd olägenhet uppståkanatt han skyl-är

SÄIdig tillstånd.söka och polismyndigheten tillståndsmyndig-att är
heter enligt lag brandfarliga och explosiva polismyndighetenom varor,

tillståndsmyndighetär enligt ordningslagen. Kommunen kan meddela
ytterligare begränsningar enligt ordningslagen, inte enligt lagmen om
brandfarliga och explosiva varor.

Ett pedagogiskt exempel gränsdragningen mellan lagarna utgörom
Justitiekanslems beslut den 3 oktober 1997 ärende dnr 570-96-40.
Ärendet gällde bolag ansökte tillstånd enligtett § lagen11som om om
brandfarliga och explosiva sälja pyrotekniska frånattvaror varor en
butik. Polismyndigheten i Malmöhus län beviljade tillståndet, men
ställde villkor försäljning endast fick skeatt under tiden 27-som
31 december. Villkoret meddelades med stöd 14§ lag, därav samma
det villkor får meddelas detatt erforderligt frånär brand elleranges om
explosionssynpunkt. Polismyndighetens beslut innehöll någoninte

SÄIsärskild motivering. I yttrande till framhöllett emellertid polis-
myndigheten användningen pyrotekniskaatt spektakulärtärav varor
och turbulent och klagomålen från allmänheten mångaatt är och omfat-
tande. Enligt JKzs mening pekade detta beslutet förestavatsatt av
ordningsskäl och inte säkerhetsskäl. JK pekade i sitt beslut det
angivna syftet med lagen brandfarliga och explosiva vilketom varor,
enligt honom skulle innebära de villkor får ställas tillstånds-att som av
myndigheten enligt den lagen måste påkallade från brand ellervara
explosionssynpunkt. Justitiekanslems beslut blev därför polismyn-att
digheten inte haft stöd i lag för uppställa villkoret.att
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regelverketTillämpningen4 av

brand-lagenvissa delarbeskrivs i avsnitt 4.1 hurkapiteldettaI omav
itillämpasunderliggande regelverkmedfarliga och explosiva varor

tillståndskravet hanteras. Iavsnitt redovisas hurpraktiken. I 4.1.1
SÄI:s går till och iproduktgodkännandeavsnitt 4.1.2 beskrivs hur

SÄIåtgärder vidtagittillsynen organiserad. Deavsnitt 4.1.3 hur är som
fyr-oönskade effekterår för komma till medunder rättaatt avsenare

redovisas i avsnitt 4.1.4.verkerier
tilläm-uppgifter ordningslagenavsnitt redovisas vissa hurI 4.2 om

tillståndsförfarandet användning fyr-vidavsnitt 4.2.1 beskrivsI avpas.
få utnyttjat möjligheternaverkerier. bild hur kommunernaFör att en av

fyrverkerierföreskrifter användningenmedelst lokala regleraatt av
SIFOundersökningsammanfattas i avsnitt 4.2.2 resultatet denav som

utredningensutfört uppdrag.

brandfarliga och4.1 1988:868Lagen om

förord-explosiva med tillhörandevaror

ning och föreskrifter

Tillståndskravet1 1
.

framgått följer 1988:868 brandfarligaSom kapitel 3 lagenav av om
explosivaoch explosiva den hanterar eller importerarattvaror som

tillståndskall ha till det. Med hantering allt kan göravaror avses man
med hanteringen anknyt-exempelvis användning. Om harävenvaran,

SÄI,tillståndning till tillverkning/bearbetning i övrigt detärges av
tillståndsmyndig-polismyndigheten i den hanteringen sker ärort som

het.
Ovanstående användning ochinnebär allmänhetens förvärv,att

tillståndsbelagdinnehav brandfarliga och explosivaenligt lagenär om
till-användningen i vissa fallDärtill kommer dessutom ärattvaror.

ståndsbelagd praktiken dock produktgodkän-enligt ordningslagen. I är
tillståndskravet enligt brand-nandet central betydelse för lagen omav

sådana godkäntsfarliga och explosiva Endast produkter avvaror. som
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SÄI SÄIfår överlåtas, innehas. samband med god-användas eller I att
många tillståndspliktenprodukt för produkterkänner denersätteren

ålderkrav för förvärv, innehav och användning. Endast för demed om
tillståndskravetprodukterna finns kvar. Följden härav destörsta är att

får förvärvas,flesta produkter används allmänheten fritt inne-som av
år. fårfyllt vissahas och användas den 18 Vidare produkter,av som

exempelvis smällare, fritt förvärvas, innehas och användas densom av
år ålders-fyllt vissa fritt15 och mindre produkter förvärvas utansom

krav, jämför kategoriindelningen i avsnitt 2.2..
En brist enligt utredningens bedömning förhållandedetutgör att

SÄIålderskravdessa inte kan utläsas regelsystemet. Lagstödet förav
det tillståndskravetgenerella enligt lagen följer för-21 §ersättaatt av

SÄIfårordningen. Enligt denna tillståndmedge kravet tillatt
hantering med anmälan till tillsynsmyndigheten ellerersätts annaten
särskilt åldersgränsema,krav. Dessa andra krav, dvs. dock inteär

SÄI:s SÄIintagna i föreskrifter. förordningenAv 10 § följer skallatt
SÄIFSförteckning godkända explosivaupprätta 1993:4Iöveren varor.

sådanfinns förteckning. I denna hänvisas för godkända fyrverkerieren
till särskild förteckning. det för fyrverkerierAtt skall upprättasen en

SÄIFSsärskild förteckning framgår i 1989:8. denna skallAväven även
de särskilda villkor förenade med godkännande respektiveärsom av

SÄIframgå. har detta anfört förde närvarande arbetar medattvara om
SÄIsådanfram förteckning. Enligt förteckningen dockatt ta utgören

endast sammanställning, det juridiska underlaget för ålderskraven
skulle endast beslut produktgodkännande iutgöras de enskildaav om
fallen. Dessa beslut ställda till den ansöktär produktgodkän-som om

SÄInande. Vidare framgår enligt åldersgränsema märkningenav
produkten. Den angivna ordningen framstår tveksam. Enligt lagensom

brandfarliga och explosiva kan den enskilde dömas till böterom varor
eller fängelse vid exempelvis innehav åldersgränsema.i stridett mot
Inte minst med hänsyn härtill det angeläget de krav gällerär att som
kan utläsas regelsystemet.av

De flesta fyrverkeriprodukter tillståndkräver används endastsom av
dem har professionell anknytning till produkterna. I praktiken för-som
håller det sig nämligen det den tillverkarsättet eller bearbe-att som

professionella produkter anlitas för skjutatar även produkterna.att upp
Denna måste redan tillståndha dåoch det kan utsträckas tillgrupp att

SÄI,användning. Sådant tillståndäven eftersomavse ges av
hanteringen har anknytning till tillverkning.

Vad därefter återstår fåtal produkter tillståndkräverär ettsom som
och vilka hanteras allmänheten. För kunna förvärva sådanattav en pro-

måstedukt tillståndha efter ansökan kan beviljas polis-ettman som av
myndigheten den där förvaringen skall ske. Uppstår ingen för-ort
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skriftligtTillståndet iavgörande.blir användningsortenvaring ettges
SÄI.tilloch kan överklagasbeslut

Även tillstånd. Polismyndig-förvaring kräveroch/ellerförsäljning
onödigt,uppenbarttillstånd det intemeddelas,skall innan ärheten om

SÄI andraByggnadsnämnden,samråda Räddningsnämnden,med samt
verksamheter berörsmyndigheter,och statligakommunala avvars

ärendet.
SÄl praxis,regler ochsammanställning vissagjorthar somaven

SÄI-INFO Enligt1997:3.polismyndigheterdistribuerats till bl.a.
varaktigtillgången till fast,försäljningskall för gälladenna att en

Exempelfyrverkerier.förutsättning för försäljningbutikslokal är aven
för-ambulerandebensinstationer,olämpliga försäljningsställen är

personaldylikt. Allförsäljning vid innetorg ochsäljningsställen eller
såår goda kunskaperskall 18 och haarbetar med artiklarna varasom

kunna kundernaartiklarna godkändade kan avgöra är samtatt geom
råd.

4. 1.2 Produktgodkännande

SÄIsådana fårexplosiva hanteras ellerEndast godkäntsvaror som av
innehållaimporteras. ansökan till inspektionen skall uppgiftEn härom

bland förslag till bruksanvisning, sammansättning pyrotek-annatom av
niska sådan utförts.och genomförd provningöversatser rapport om

Inspektionen därefterutför teknisk granskning produkten.en av
Granskningen inriktad kvalitet Vid granskningenoch säkerhet.är

SÄI Utgångs-använder sig förslag till jämförstandard 4.1.4.av en
förpunkten bedömningen syftet i § lagen brandfarliga och1är ex-om

plosiva Bland följande kontrolleras.annatvaror.

pjäsenAtt har avsedd funktion, stiger till vädersraketerattt.ex.
och säkert sätt.avsett

pjäsenAtt uppvisar effekter kan farliga vid före-som anses
skriven hantering.

funktionssäkerheten stubinen slock-Att godtagbar,är t.ex. att
nar.

märkning och bruksanvisning lämpligt utformade medAtt är
hänsyn till pjäsens funktion.
Att stubinen i förekommande fall skyddad betryggandeär
sätt.

såstubinen utförd eller i pjäsenAtt den medär att utan en
inbyggd fördröjningsanordning i visst tidsinter-utlöser pjäsen ett
vall.
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SÄI därefter produkten skallavgör godkännas eller inte. Blandom
följande produkter har tidigare underkänts: s.k. grodorannat och andra

pyrotekniska såsompjäser gräshoppor, häxpipor och vilkasvärmare,
vid användning förflyttar sig eller invid marken inte kansätt som
kontrolleras, raketer med knall med överstigande pjäsersats ett gram,
och puffskott med enbart svartkrut till mängd överstigandesats av en
0,8 s.k. ryska smällare, knallärter och dylikt friktions-samt medgram
tändning och innehåller silverfulminat.som

4.1.3 Tillsyn

SÄI för den centrala tillsynen och polismyndigheten för denansvarar
lokala. Det ankommer inspektionen fördela arbetet. Som tidigareatt
framgått har inspektionen bestämt den tillståndsmyndighetäratt som

tillsynsmyndighet.även är Det innebär det polismyndighetemaäratt
SÄI:sskall tillsynenutöva försäljningsställena.över rollsom som cen-

tral tillsynsmyndighet vidare följandeutövas sätt.

Polismyndighetema sänder ärenden på remiss till inspektionen.
Polismyndighetema kontakt med inspektionentar telefon i deper

enskilda ärendena.
På begäran polismyndighetema biträder inspektionen i månav av

tid denna vid tillsynen.
4. Inspektionen fram underlag för polismyndighetemastar tillsyn.

Inspektionen utbildar i viss omfattning polisens personal.
Polismyndighetema årligsänder tillsynsaktiviteter tillrapporten om

inspektionen.

Åtgärder4.1.4 under årsenare

åtgärderDe vidare vidtagits under de åren för kommasom senaste att
tillrätta med oönskade effekter fyrverkerier kan enligt inspektionenav
redovisas enligt följande:

Återkallande godkännandet för vissa produkter.av
Nya godkännanderutiner.
Information till allmänheten.
Ökad tillsyn och utbildning.
Medverkan till lagstiftning.ny
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Återkallande för vissa produktergodkännandetav

månad antal fyrverkeriimportörerdecember 1996 försökteUnder taett
från kraftigt sänka prisernamarknadsandelar varandra attgenom

sånågra flygande skott, kallade Thunderprodukter, bland andra
nyårshelgen 1996/ medförde ökadeKing. Smällandet under 1997

SÄI fickbeslöt därefter flygande skott inteolägenheter och skador. att
SÄI till-säljas till eller innehas allmänheten. Den 1 juli 1998 drogav

och treöressmäl-baka godkännandet för smatterband och de s.k. ett-
sedan visat sig dessa pjäser inte längre uppfyllde kravenlama, det att

stubinens brinntid.

Nya godkännanderutiner

SÄISedan tidigt 90-tal deltagit ihar europeiskt samarbete fram-ett om
tagning europeisk för fyrverkeriartiklar.standard Arbetet har dra-av en
git på tiden. Inspektionen har emellertid delvis börjat tillämpaut nor-

dessa inte har antagits. Detta har medfört högreännutrots attmerna
påkrav produkterna. på sådanaExempel krav är:

påKrav säkerhetsstubin.
Större i samband med typgodkännande.provuttag
Nyare och tydligare produktkrav. Som exempel kan nämnas att0 man
använder s.k. AQL-värden Acceptance Quality Levels för fast-att
ställa produkt skall godkännas eller underkännas. AQL inne-om en
bär i korthet beroende på bristen i liten, allvarligäratt om varan

SÄIeller kritisk så kan vissa fel har angivit vilka felaccepteras. som
små, allvarliga eller kritiska.är

Information till allmänheten
g

SÄI går inför nyårshelgvarje med pressmeddelande. Syftet ärut ett att
underlag till journalister. Pressmeddelandet för på1998 lades inge

inspektionens webbplats. Vidare har i samarbete med andraman myn-
digheter spritt information TV-programmet Anslagstavlan. Engenom
informationsbroschyr har tagits fram samrådi med Rikspolisstyrelsen,
Bammiljörådet och Trygg-Hansa och video behandlar riskernaen som
med hemtillverkning har distribuerats till cirka 1 000 skolor, samtliga
polismyndigheter Målsättningenoch antal räddningstjänsten medett

SÄIinfonnationen minska olyckorna. tillDe rapporteradeär att
olyckorna har gått år.antalsmässigt ned under senare
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Ökad tillsyn och utbildning

SÄI har under årende polismyndighetemasenaste uppmanat att
bedriva aktiv kontroll försäljningsställena och medverkat i utbild-en av

tillståncls-ning polisens och tillsynspersonal. Vidare har inspek-av
tionen tagit fram kontrollista för tillsyn försälj ningsställena.en av

SÄIEnligt vad erfarit har tillsynen förbättrats.

Medverkan till lagstiftningny

1994 ändrades 33 § i förordningen explosiva på inspektionensom varor
inrådan. Efter ändringen krävs det den tillståndhar överlåtaattav som
explosiva han förvissar sig förvärvarenatt har rättvaror att attom

SÄIinneha Lagändringen bedöms ha haft preventiv effekt.varan. av en

4.2 Ordningslagen 1993:1617

4.2.1 Tillstånd enligt 3 kap. 7 § ordningslagen.

Som framgått kapitel 3 ankommer det enligt ordningslagen denav
enskilde förhandsbedömninggöra de effekteratt uppstår viden av som
användningen fyrverkerier. den månI skador eller beaktansvärdav
olägenhet kan uppstå skyldigär söka tillstånd. Med skadorattman

psykiska skador,även barn eller djur blir skrämda.avses t.ex. att
Tillstånd söks skriftligen hos polismyndighet i den där använd-ort

ningen skall ske. En avgift 475 kr Myndigheten samrådertas ut.om
eller begär frånyttrande i första hand den kommunala räddningstjäns-

Skall fyrverkeriet användasten. kommunal mark sker vanligen sam-
råd med kommunen i dess egenskap markägare. Saknas beskrivningav

platsen besiktninggörs denna. Därefter meddelasav skriftligten av ett
beslut, vilket kan överklagas hos länsrätten. fårBeslutet förenas med
villkor.

Det ankommer på varje polismyndighet inomavgöraatt vem som
myndigheten har för dessa tillståndsärenden.ansvaret Inom Polismyn-
digheten i Stockholms län fattas beslutet polisinspektör. Enligtav en
uppgift från polismyndigheten, city polismästardistrikt, detär ytterst
sällan privatpersoner ansöker tillstånd för användning vid desom om
traditionella fyrverkerihelgema. De flesta ansökningar kommer insom

jubileumsfyrverkerier, där kvalificerade fyrverkerieravser skjuts av.
Skälet till så få användare ansöker tillståndatt kan flera. Ettom vara
skäl kan allmänheten saknar kännedomatt den skyldighetvara om som
åvilar användaren, kan det svårt bedömaett iannat är vilkaatt attvara
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tillståndfall erfordras. Ytterligare skäl kunna avgif-skulleett attvara
för tillståndet framstår hög.ten som

4.2.2 Kommunernas möjlighet meddela ytterli-att
föreskriftergare

Bakgrund

Enligt 3 kap. 9 § ordningslagen har kommunerna möjlighet meddelaatt
ytterligare föreskrifter behövs för förhindra människorsatt attsom
hälsa eller egendom skadas till följd användningen. Föreskrifternaav
får inte lägga tvångonödigt allmänheten eller obefogadegöraannars
inskränkningar i den enskildes frihet.

Rättspraxis

Kommunfullmäktige i Växjö har i sina ordningsföreskrifter beslutat att
pyrotekniska fårbara påskafton,användas Valborgsmässo-varor
afton nyårsafton.och Under övriga årettider krävs tillstånd. Före-
skrifterna tillämpligaär alla offentliga platser och dänned jäm-

sådana,ställda nämligen parker, idrottsplatser, friluftsanläggningar
och På begäran Pyro-Smålandssamt gator Krutbruktorg. AB prö-av

förstvade länsrätten och sedan kammarrätten i Jönköping lagligheten
föreskriften. Ingen instansema ansåg föreskriften lade onödigtav attav

tvång allmänheten eller den utgjorde obefogad inskränkning iatt en
den enskildes frihet. Föreskriften ansågs därmed laglig. Kammarrättens
dom meddelades den 16 februari 1999 överklagades inte och harsom
därmed vunnit laga målkraft 1334-1998.nr

Kommunfullmäktige i Södertälje beslöt den 26 oktober 1998 att
bland föreskrift kommunfullmäktigeannat anta i Växjö,samma som

med den skillnaden föreskriften inte bara skulle gälla offent-attmen
liga platser i hela kommunen nyårsdagenutan skulleävensamt att vara
tillståndsfri. Länsstyrelsen fann föreskriften givits alltför generellatt en

långtgåendeoch utforrrming och upphävde därför bestämmelsen. Kom-
överklagade till länsrätten, avslog överklagandet med moti-munen som

veringen den omständigheten visst förfarandeatt medför olägen-att ett
heter inom vissa områden i kommunen inte bör medföra krav till-att
stånd skall gälla generellt. Föreskriften ansågs därmed lägga onödigt
tvång på allmänheten eller obefogad inskränkning i den enskil-vara en
des frihet. Domen har överklagats till kammarrätten och kan enligt upp-
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månaderna, mål 2635-gift förväntas bli avgjord inom de närmaste nr
99.

Omfattningen föreskrifterlokalaav

På månuppdrag utredningen har SIFO undersökt i vad och vilketav
kommunerna i Sverige använder möjligheten ytterligare reglerasätt att

användningen fyrverkerier och vilka effekter haft. Undersök-dettaav
ningen har omfattat samtliga 289 kommuner i Sverige. undersök-Av
ningen framkom i Sverige lokala45 alla kommuner haratt procent av
föreskrifter fyrverkerier. Skälet till i övriga intekommunerattom man

föreskrifterhar 57 kommuner detdessaprocent attuppgavs av av vara
förelåg någotinte sådanabehov föreskrifter och 31 procent attav av

föreskrifter bedömdes verkningslösa.som
Om de påkommuner förhand bedömt föreskrifterna verk-som som

ningslösa haft farhågori sina eller inte kan följande siffror indi-rätt
kera. dem ansågAv infört föreskrifter 18 ide huvudsakprocent attsom
kommit till med problemen mångaföreskrifterna, likarätta häv-genom
dade någonde inte haft effekt och ansåg40 de haft vissatt procent att
effekt. Det skäl till utebliven effekt oftast redovisas i enkäten ärsom
dålig övervakning och bristande laglydnad. demAv infört före-som
skrifter ansåg vidare 49 lagstiftningen användningprocent att om av
fyrverkerier behövde skärpas. Endast hälften dem hade informeratav
allmänheten ordningslagen.om

De produkter i första hand motiverade införande föreskriftersom av
smällare. 62För hade störningar betydelse för beslutetprocent storvar

införa lokala föreskrifter och för 40 olyckor till följdatt procent var av
fyrverkerier betydelse. Bränder skadegörelseochstor storav var av
betydelse endast för drygt fjärdedel.en

Av de kommuner infört lokala ordningsföreskrifter hadesom
36 infört förbud och tillståndsplikt.70 Av demprocent procent som
infört förbud hade 88 kopplat förbudet till vissa platser medanprocent
endast 17 hade infört förbud under vissa tidsperioder. Denprocent van-
ligaste platsen för förbud utanför sjukhem/vårdhem. 63 procentvar av
dem infört förbud hade förbjudit användning fyrverkeriersom av
sådana platser. Samtliga infört förbud i tiden hade förbjuditsom
användningen fyrverkerier under nyårsafton,tid påskaftonänav annan
eller Valborg. Av dem infört tillståndsplikt hade 83 kopp-procentsom

tillståndskravetlat till platser och 37 till tiden. vanligasteDenprocent
platsen omfattade tillståndskravet liknandeoch ochtorg samt-som var
liga infört tillståndskrav i tiden hade infört tillståndskrav försom
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användning fyrverkerier under all tid nyårsafton, påsk ochutomav
Valborg.

Analys

Utredningens syfte med undersökningen har varit klarlägga i vadatt
mån påoch vilket kommunernasätt använder sina möjligheter med-att
dela föreskrifter användningen fyrverkerier och effekterna härav.om av
Det visade sig mindre hälften kommunernaän införtatt lokala ord-av
ningsföreskrifter. För 31 dem underlåtit införaprocent attav som
lokala föreskrifter dock skälet bedömde sådana föreskrifterattvar man

verkningslösa. Sammantaget indikerar detta det i 62som att procent av
kommunerna bedöms föreligga behov ordningsföreskrifter.ett av
Användningen fyrverkerier skulle därmed inte något problemutgöraav
i 109 kommuner i Sverige, väl i 179. Skälet till det finnsmen att ett
behov ordningsföreskrifter tycks i första hand smällareav attvara
orsakar störningar, även personskador.men

frågaEn de kommunerär förhand dömt de lokalaom utsom
föreskrifterna har haft i sin bedömning.rätt Av dem infört före-som
skrifter ansåg 40 dessa hade haft viss effekt,procent att medan vardera
18 bedömde föreskrifterna haftprocent ingen effektatt eller full effekt.
Sammantaget tyder detta lokala föreskrifter inte löseratt de problem

kan finnas med fyrverkerier, de minskarsom dessa. De kom-attmen
bedömt dem verkningslösa förefallermuner därför hasom gjortsom en

alltför pessimistisk bedömning.
Varför löser då de lokala ordningsföreskrifter inte de problem som

fyrverkerier kan orsaka Det kan finnas många frågan.den Detsvar
skäl kommunerna lämnat är övervakningen inte fungerar.att Ett annat
skäl skulle kunna kommunerna inte meddelatatt adekvata före-vara
skrifter. De föreskrifter kommunerna meddelat i huvudsak inriktadeär

undanta användningenatt vissa platser exempelvis sjukhus.som
Vidare kan konstateras få använder sig tidsinskränkningar.att ytterst av
De problem framskymtar i undersökningen dock i huvudsaksom är
kopplade till störningar med smällare. I den allmänna debatten anges
ofta det den långvarigaäratt användningen smällare orsakarav som
störningar. Med denna utgångspunkt kan det förefalla ändamåls-mer
mässigt använda begränsningaratt i tid. Ett skäl till kommunernaatt
inte gjort detta kan bero på rättsläget har varit oklart ochatt rättspra-att
xis först under den tiden kommernärmaste klarlägga kommunernasatt
handlingsutrymme. Ytterligare skäl till effekten föreskrifternaett att av

begränsadeär kan många kommuninvånare inteatt känner tillvara
föreskrifterna.
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5 Förändringar i regelverket

dettaI kapitel redovisas förändringar genomförts i regelverket ochsom
bakgrunden till dessa. De problem förknippade medärsom
användningen s.k. knallfyrverkeri har tvåvid tidigare tillfällen varitav
föremål för omfattande utredningar. förstaDen utredningen tillsattes
1942. Vid denna tidpunkt gällde års1928 förordning angående explo-
siva Enligt denna fick tillstånd förvärva och innehautanvaror. envar
100 kg fyrverkeripjäser, inte innehöll självantändande bestånds-som
delar, explosiva leksaker och andra pyrotekniskasamt varor.

I avsnitt 5.1.1 sammanfattas förslagen från den utredning till-som
1942 för regelverket för explosivasattes över ochatt se varor som

arbetade år,i de förändringar i regelverket beslutadessamtsex som
följd utredningen. I avsnitt 5.1.2 redovisas ochsom en av resonemang

förslag i det betänkande 1978 lämnades års1975 pyroteknik-som av
utredning remissutfall och statsmaktemas ställningstagande.samt I
avsnitt 5.1.3 sammanfattas de överväganden under mittensom av
80-talet ledde fram till den nuvarande lydelsen lagen 1988:868av om
brandfarliga och explosiva varor.

Den gällande ordningslagen 1993:1617 fick sin utformningnu
1994. I avsnitt 5.2 redovisas de förändringar gjordes 1994 ochsom
bakgrunden till dessa.

I avsnitt 5.3 redovisas den debatt pyrotekniska ägtom varor som
i riksdagen under år.rum senare

5.1 Lagen 1988:868 brandfarliga ochom

explosiva Varor

5 .1.1 års1942 utredning

1948 årspresenterade 1942 utredning sitt betänkande med förslag till
förordning angående explosiva Betänkande med förslagny varor m.m.

till Kungl. Majzts förordning angående explosiva SOUny varor m.m.
1948:8. Principema förslaget utgick ifrån endast ofarligaattsom var

smällkarameller fritt fåskulle förvärvas. årDen fyllt 16varor som som
skulle få köpa vad benämndes explosiva leksaker såsomsom vara
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få för-i huvudsakfyrverkeripjäser skulleOrdinärabengaliska eldar.
sprängkraftigavissaår. förvärv18 Förfylltfritt denvärvas avsomav

tillstånd erfordras.regelskulle iknallskottalla lösaprodukter samt
få säljas.tillverkas ellerinteöverhuvudtagetsmällare skulleRyska

försökteknallproduktemainskränkningarSkälet för attmot manvar
blandbetänkandet anförsokynnesskjutandet. Itill medkomma rätta

följande:annat

med de allvar-försöka komma till"Syftet restriktionermed dessa rättaär att
hållåtskilliga i landetmissförhållanden, med densammanhängaliga som
med firandetpåsksmällar och dylikt i sambandskjutagrasserandeoseden att

i betänkligden allmänna ordningenhögtider. Genom skjutandetvissa störesav
pågår följd icke minstPå håll flera dygn i ochsina skjutandetgrad----- nattron

och sjukaSärskilt detsamma för äldre,prövande nervösastöres. är personer.
osedenvållas å Den allvarligaste konsekvensenIcke sällan skada egendom. av

år inträffa, oftamånga olyckshändelserna, varje medemellertid deär mersom
frånpåföljd-m- harinvaliditet för de agerande Deteller mindre höggradig som

fabrikanthåll fabrikstillverkade knallskotten med relativtgjorts gällande, deatt
liten laddning helt ofarliga dessutom medverka tillskulle icke endast utanvara

svåra vållasosedensrnildrande. De olyckshändelserna laddningar, som ung-av
åtkommendomarna själva tillverka olovligt dynamit eller andra spräng-av

Tillgången till oskyldiga fabrikstillverkade smällare skulle minska fres-ämnen.
telsen själv tillverka farligare pjäser. De sakkunniga raktäro motsattatt av upp-
fattning..." SOU 1948:8 142-143, jämför avsnitt 10.1 hemtillverk-ävens. om
ning.

statsrådVid riksdagsbehandlingen förslaget framhöll föredragandeav
två åldersgränser.det olämpligt med föreslagitsDeatt syntes varor som

fritt år åldersgränsen år.fick köpas dem fyllt 16 erhöll därför 18av som
följdes förslagetI övrigt och det utgjorde grunden för Kommerskollegi-

kungörelse den 17 november 1949 med tillämpningsbestämmelser.av
några år frångickRedan dock Kommerskollegium principensenare om

åldersgräns åldersgränsen år årdå från till för för-och sänkte 18 15en
bland vissa knallpjäser. Pyrotekniska risker ochvärv annatav varor,

regler, Ds I 1975:2.

års5.1.2 1972 utredning

1972 tillsattes utredning användning pyrotekniskaen ny om av
produkter. Utredningens undersöka omfattningen ochuppdrag attvar
karaktären de olägenheter, hänger med användningenav som samman

föreslåpyrotekniska och vid behov förändringar. Bakgrundenav varor
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bruket fyrverkerier ansågs medföraatt risker för skador ochvar av
andra olägenheter. I direktiven konstaterades det inte ovanligtatt var

minderåriga hade tillgång till produkternaatt och använde dessa ett
sätt orsakaägnat skada och irritation. Särskiltatt detsom var
omfattande bruket i anslutning till helgerna ansågs vålla olägenheter. I
uppdraget ingick beakta risken för ökad hemtillverkning.att

Utredningen överlämnade sitt betänkande i 1975 Pyrotekniskamars
risker och regler, Ds I 1975:2. I detta framhölls fyrverkeriervaror, att

orsakade såväl oacceptabla störningar allvarliga ochsom person-
sakskador. De produkter främst ansågs orsaka skador och olägen-som
heter smällare och Omfattningensvärmare. klagomålenvar överav
störningar förklarade utredningen med det mycket antalstora
knallpjäser såldes år och den kraftiga knalleffekt mångasom per som

dessa hade. Sakskadoma orsakades bränder ellerav sprängningav av
exempelvis brevlådor. Personskadoma drabbade i hög utsträckning
dem under år.15 Utredningen fann vidaresom uppenbaravar riskeratt
för hörselskador förelåg vid hanteringenäven små pjäser medav
knalleffekt. Utredningen hade med hjälp FOA knalleffektemamättav
på fem knallprodukter, sådan den fick köpas 15-attvarav en var av
åringar. Slutsatsen blev därefter använde arbetarskydds-att om man
styrelsens rekommendation för maximalt impulsljud borde hållaman

avstånd 9-34 frånett produkterna. Skullemeter krävaom smäl-attman
lare ofarliga armlängds avstånd kundevar ettöressmällaret.o.m. en
tänkas räcka till för alltför hög knalleffekt.att ge

Utredningen ansåg med hänsyn till vad hade framkommitsom att
allmänhetens bruk smällare borde förbjudas. Detsamma borde gällaav
för andra pjäser med knalleffekt. Det enda undantag från denna regel
skulle leksaker smällkarameller.vara rena som

Utredningen hade under sitt arbete beaktat risken för
hemtillverkning. Den hade analyserat begreppet hemtillverkning och
kommit fram till två olika föratt hemtillverkningvägar smällareav
används. Den vanligaste skulle legala smällareatt används ochvara
exempelvis buntas ihop för få kraftigare smäll.att Denna delen av
hemtillverkningen menade skulle upphöra legala smällareman om
försvann från marknaden. Den andra skullevägen attvara samman-
blanda olika kemikalier till pyroteknisk Risken för ökad hemtill-sats.
verkning vid förbud smällareett skulle därmedmot enligt utredningen
bestå i risk för tillblandningen olikaatt kemikalieren skulle öka.av
Utredningen bedömde denna risk liten.att var

Utredningen drog den slutsatsen smällare tvekan kundeatt utan
förbjudas, för säkerhetsatt skull samtidigtmen skulle försvåraman
tillgången till vissa kemikalier.
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sammanfattningsvisinnebarutredningen lade framförslagDet
pyrotekniskagodkändaindustriverkföljande. Endast Statens varorav

specificering ochfå och skärpttillverkas och importeras,skulle en
hantering innebarinföras.kontroll dessa skulle Vara varsav varor

fåallvarlig olägenhet skullemedfördeuppenbar risk eller som
såvida begränsning till förvärv,inte till följdgodkännas, rättenav av

sådan längre kundenyttjande risk eller olägenhetinnehav och anses
förbjöds enligt förslaget till kungörelseföreligga. Med stöd dettaav

knalleffektpuffskott, och andra pjäser medgodkännande knallskottav
importför bruk. all tillverkning ochliksom allmänt Försvärmareav

tillfredställande tillsyn skulle möjliggöras, begärasskulle, för att
tillstånd. till förvärv, innehav och nyttjande föreslogssärskilt För rätten

Grundprincipema för inskränkningen dessa rättigheterregler.nya av
i särskild Endast i undantagsfallborde enligt utredningen regleras lag.

och omständigheter skulle lindringunder i lagen angivna aven
fåinskränkningama tillämpnings-ske kungörelse ellergenom

åldersgränsbestämmelser. Däremot skulle skärpning kunna ske. Enen
18 skulle gälla. Varorna hade i förslaget uppdelats i klasserom sex

användningsområdemed hänsyn till farlighetoch vid nyttjandet.
Utredningens uppfattning skärpning reglernaatt en av var

nödvändig biträddes praktiskt alla remissinstanser. Förbudettagetav
smällare och kritiserades dock bl.a. Statens industri-svärmaremot av

verk med hänvisning till risken för ökad olaga hemtillverkning, vilken
skulle svårarekunna medföra skador eller dödsfall. Enligt verkett.o.m.
hade utredningen underskattat risken. uppfattningDenna delades dock
inte bland Rikspolisstyrelsen,andra hänvisade till Danmarksav som
positiva erfarenheter den restriktiva lagstiftningen infördesav som
1972. Med hänsyn till likheterna i samhällsstruktur mellan Danmark
och Sverige borde enligt Rikspolisstyrelsen inte behöva riskeraman en

utveckling.annan
Utredningens förslag höjning lägsta åldersgränsen tillom en av
år18 hade flertalet remissinstanser inget invända ansågsDetatt emot.

sådan åldersgräns skulle kunna motverka olägenhetema. Statensatt en
industriverk föreslog, med tvekan, knallpjäser med ringaän attom
effekt fåskulle tillverkas fåoch dessutom skulle de förvärvas, innehas
och nyttjas år.den fyllt 15 Utredningens förslag till författ-av som
ningsmässig reglering områdetdet pyrotekniska såkritiseradesav av

samtliga remissinstanser. SkåneHovrätten och Blekingegott översom
ansåg lagstiftningen svåröverskådligskulle bli det vidatt mera om
sidan författning explosiva brandfarligaoch skulleav en om varor
finnas ytterligare lag, förordning och tillämpningsbestämmelseren om
pyrotekniska svåraVidare skulle gränsdragningsproblem kunnavaror.
uppstå.
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två företag, Hammar-yttrandeEtt gemensamt avgavs av
uttaladePyrotekniska Företagenoch AB.C0 AB Hanssons attgren

åtgärderförlagstiftning fannsinom för existerandedet utrymmeramen
ansåg vidare demed störningar. Företagenför komma till rätta attatt

det,erfarenheterna inom Sverige och Danmark visadehittills attvunna
skaderisker för allmänheten,restriktioner infördes, uppstodom
försågfrämst människor sig med pyrotekniskadärigenom att unga

frånhemtillverkning, stölder, olovlig import och inköpvaror genom
Åtgärderillegala källor. under 1950-talet vissa mindregöraattom

15-åringarpyrotekniska tillgängliga för hade omedelbargettvaror
effekt minskning i form skador, stölder och störningar.genom av

Regeringen i maj 1977 i beslut ställning till den pyrotekniskatog ett
utredningen. Redan dessförinnan, i april 1975, hade dock lagen
l975:69 explosiva och brandfarliga i kraft. Dettaträttom varor var
dock endast följd den regeringsformens krav särskildaen av nya
bemyndiganden i lag för föreskrifter innebarmeddela bl.a.att som
ålägganden för enskilda. Lagen innehöll därför i huvudsak endast
nödvändiga bemyndiganden.

I regeringens beslut anfördes följande:

En skärpning bestämmelserna påkalladpyrotekniskaav om varor var
med hänsyn till risken för skador och olägenheter. Denna skärpning
kunde lämpligen ske ändringar i Statens industriverks föreskrif-genom

Verket fick i uppdrag föreskrifterna enligt följande rikt-överter. att se
linjer. pjästyperDe beträffande vilka bestämmelserna borde skärpas var
i första hand smällare kanonskott, knallraketer och dylikt ochstörre

för nöjesbruk. Föreskrifterna så sådanasvärmare borde ändras pjäseratt
inte längre tillåtnablev för allmänt bruk. Beträffande mindre smällare
puffskott och dylikt borde kompletterande föreskrifterövervägas
ägnade begränsa knalleffekten hos dessa pjäser, skärptaatt t.ex. genom

frågakrav i tillåten satsmängd, höljets beskaffenhet Därutöverom m.m.
borde behovet skärpning åldersbegränsningarövervägas deav av som

gällde för förvärv och innehav pyrotekniska och pjä-störrenu satserav
ser.

Statens industriverk meddelade följd regeringens beslutsom en av en
tillämpningskungörelse bl.a. förbjöd och raketer medsvärmareny som

knalleffekt för allmänt bruk. Vidare infördes allmänt förbudett mot
förvärv och innehav knallpjäser polismyndighetenstörre givitav om
tillstånd. De mindre smällama puffskott skulle dock i fort-ävensom
sättningen kunna förvärvas åldersgränsenoch kvarstå.15 skulleom
För okynnesanvändningens effekt skulle minskas begränsadesatt
mängden frånsvartkrut 1,2 till 0,8 gram.

3 19-1958
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5.1.3 Förändringar under 1980-talet

1981 överfördes det centrala myndighetsansvaret för tillämpningen av
SÄI.bestämmelserna explosiva och brandfarliga tillom varor

1985 tillsatte regeringen utredning med uppgift förenklaatten
regelsystemet hanteringen explosiva och brandfarligaom av varor.
Regelverket utgjordes då fyra äldre förordningar, i efterhandav en
tillskapad lag tillämpningsföreskrifter till förordningama. Dessasamt
innehöll såväl allmänna bestämmelser skyddsnivån detaljeradeom som
föreskrifter utpräglad teknisk Tillämpningsföreskrifter hadenatur.av

SÄIutfärdats, förutom andra myndigheter, såsomävenav av
Kommerskollegium och Statens industriverk. Resultatet blev ett
detaljrikt, otidsenligt och inte alltför sammanhängande regelsystem,

med tiden blev svårareallt överblicka både för statliga ochsom att
kommunala myndigheter och för näringslivet.

Den gällande lagen brandfarliga och explosiva trädde inu om varor
kraft 1989. Avsikten med bibehållande skyddsnivåema skapaattvar av

modernt och lättillgängligt regelsystem.ett Man valde göraatt en
ramlag låtaoch lagen få sitt konkreta innehåll bestämmelsergenom

meddelats/utfärdats regeringen eller den myndighetsom av som
regeringen SÄI,bestämmer. Den myndighet kom i frågasom var
eftersom den besatt den tekniska kompetensen för meddela deatt
nödvändiga detaljbestämmelsema utpräglat tekniskt innehåll. Sedanav
ikraftträdandet har endast mindre förändringar genomförts.

5.1.4 Sammanfattning och bedömning

Den historiska tillbakablicken visar okynneshanteringen medatt
framförallt knallfyrverkeri alltsedan 1940-talet varit problem. Tvåett
utredningar har funnit skäl föreslå begränsningar i tillgångenatt
knallfyrverkeri för minderåriga. årsI 1948 betänkande föreslogs ett
generellt förbud knallpjäsers försäljning till minderårigamot och i
betänkandet 1975 föreslogs allmänhetens bruk smällare skulleatt av
förbjudas. Den första utredningens förslag lades till grund för
lagstiftning, några år frångicks förslaget Kommers-men senare av
kollegiet och knallprodukter därefter tillgängliga för underåriga.var
Skälet härför har inte kunnat En hypotesutrönas. skulle kunna attvara
åtgärden syftade till uppnå den effekt den pyrotekniskaatt som
branschen i sitt remissyttrande till års1975 betänkande hänvisar till.
Hammargren Co och Hanssons Pyrotekniska hävdarAB i detta att
åtgärderna under 1950-talet vissa mindregöra pyrotekniskaatt varor
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iminskning15-åringar omedelbar effektförtillgängliga genomgav
jämför 5.1.2.stölder störningar,skador, och

förvärvaallmänhetenl975-års totalförbud förförslag attom
varit denhärför hagenomfördes inte. skälsmällare Ett attsynes
sådan åtgärdvarnade fördåvarande tillsynsmyndighetencentrala att en

allvarligare personskadormedföra ökad hemtillverkning medskulle
följd.som

1993:1617Ordningslagen5.2

5.2.1 Förändringen 1994

Den gällande lagen trädde i kraft under 1994 och blandersatte annatnu
allmänna ordningsstadgan. Enligt denna fick fyrverkerier inte utan
tillstånd område, områdeanvändas inom stadsplanelagt dvs. numera

omfattas detaljplan, inom vilket kommunen huvudman förärsom av
allmänna tillståndskravetplatser. Genom lokala ordningsstadgor kunde
utökas till område, områdenbyggnadsplanelagt dvs. numera som
omfattas detaljplan, inom vilket kommunen huvudmanän ärav annan
för allmänna platser.

Lagstiftningen sådan ansågsbedömdes ha flera brister. En attvara
det oklart vad avsågs med begreppet fyrverkeri. Utformningenvar som
medförde vidare del fyrverkerier förekom hosatt storen av som
allmänheten vid nyår ansågsexempelvis tillståndkräva polisen. Iav
praktiken fådet dock ansökte tillstånd. Vidareytterstvar som om var
det omöjligt för polisen kontrollera efterlevnaden tillstånds-att av
kravet. Den ordningen fann det föredragande statsrådet inte
tillfredställande anfördeoch därför i propositionen 1992/1993prop.

121 det saknades skäl tillståndgenerellt kräva för fyrverkerieratt atts.
tradition anordnas del allmänheten, eftersomstorsom av av en av

användningen regel sker ansvarsfullt menadeDessutomsätt.ettsom
det föredragande statsrådet fråndet krirninalpolitisk synpunkt inteatt

godtagbart med ordning innebar antalatt ett stortvar en som personer
vid och tillfälle medvetet eller omedvetet bröt straff-ett mot ettsamma
sanktionerat krav tillstånd, efterlevnad polisen med hänsyn tillvars
omständigheterna saknade praktiska möjligheter övervaka ochatt som

fråndet det allmännas sida inte fanns någon anledning ingripaatt mot.
Utgångspunkten för den lagen skulle i stället intedetattnya vara

förelåg skäl motverka användning någoti sig fyrverkerier ochatt attav
generellt förbud därför ansågsinte borde Däremot detövervägas. ange-
läget användning och hantering föremåldessa blevatt annan av varor
för såkontroll risken för skador och andra olägenheter motverkades.att
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I påpekadesproposition s. 120 vidare hanteringenattsamma av
fyrverkerier redan lagen brandfarliga och explosivagenom om varor
med tillhörande förordning och föreskrifter kringgärdad begräns-är av

Ävenningar i olika avseenden. den lagens syfte förhindraär attom
brand eller explosion inte avsedd och förebygga ochär attsom
begränsa påskador liv, hälsa, miljö eller egendom brand ellergenom

såexplosion, ändåinnebar det frånenligt uttalande föredragandedet
statsrådet det regelverket i utsträckning motverkaatt stor avsett attvar

ordningsstömingar. ansågsäven Trots det det fortsättningsvisävenrena
finnas behov särskild reglering i ordningshänseendeett av en som
innebar begränsning användningen fyrverkerier.en av av

Det föredragande statsrådet fann i proposition 120s. attsamma
vid utforrrmingen begränsning från ordningssynpunktman av en av

användning fyrverkerier behövde avvägning mellan olikagöraav en
motstående intressen och hänsyn. regleringEn i syfte motverkaatt
ordningsstömingar borde självfallet utformas så detta syfte blevatt
tillgodosett såi hög grad möjligt. Samtidigt det angelägetsom attvar
regleringen inte såsträckte sig långt detta syfte i själva verketatt
riskerade motverkas ungdomar i ökad omfattningatt att t.ex.genom
använde hemtillverkade bomber olika slag. Den begränsning påav
området regleringen innebar borde vidare så klart avgränsadsom vara

möjligt. Inte minst viktigt regleringen utformades så densom att attvar
ledde till efterlevnad skapa onödig byråkrati för allmänhetenutan att
och administrativt krångel för myndigheten.

Den utredning lagstiftningen hadeöver föreslagitsettsom att
fyrverkerier inte skulle få användas tillstånd polisen inomutan av
område omfattas detaljplan, det inte frågasom av om var om varor som

fårfritt förvärvas den fyllt år.15 Under remissbehandlingenav som
påpekades dock sådanaäven kunde påtagligaupphov tillatt varor ge
olägenheter för den gammal och sjukär ellerför djur.t.ex. Vidaresom
anfördes det kunde tänkas förekomma publikdragandeatt evenemang
med fyrverkeri områden inte omfattas detaljplan och försom av
vilka det fanns skäl upprätthålla tillståndskrav.att ett

I stället förordade det föredragande statsrådet a. 121-123prop. s.
regel med krav tillstånd användningen inär det enskilda falleten

medförde risker för någon beaktansvärd olägenhet för omgivningenatt
skulle uppkomma. Inte bara störninger den allmänna ordningenav
avsågs härmed risk föräven skada någonellerutan annan
beaktansvärd olägenhet för eller egendom. Därutöver ansågspersoner
det det fanns begränsat behov lokalaatt föreskrifterett attav genom
utvidga tillståndskravet till gälla generellt i vissa avseenden och iatt
undantagsfall möjlighet helt förbjuda användningen. Vadatten man
tänkte sig det skulle möjligt för kommun föreskrivaattvar attvara en
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sjukhus. Entillstånd särskilt känsliga platserkrävdes utanföratt som
efter regeringensför regeringen och,bestämmelse med bemyndigande

föreskrifter skulle därför inmeddelabestämmande, kommunerna tasatt
i lagen.

Sprängämnesinspek-följande.ventileradesI sammanhanget även
frågan tillståndtagittionen och Rikspolisstyrelsen hade attomupp

bostadsområden användningensälja fyrverkerier inom vissa när av
obehag för de omkring-kunde förväntas medföra betydandedessa

ansåg iboende. myndigheter det angelägetDessa att man genom
statsrådetlagstiftning försäljning. föredragandekunde förhindra Det

enligt brandfarliga ocherinrade 124-125 lagena.prop.s. att omom
tillståndfyrverkerier ha till det ochexplosiva skall den säljervaror som

tillståndet. villkor skall dock ivillkor kan uppställas för Dessaatt
påkallade från ellerenlighet med lagens syfte brand-vara

explosionssynpunkt. möjligheten för den uppfyllerAtt begränsa som
tillståndkraven för sälja fyrverkerier endast grundatt attav varorna

på vållar frånkan komma till användning olägenhetsättett som
ordningssynpunkt framstod enligt Justitieministem tveksamt. Detsom
ansågs förenat svårighetermed utforma kriterier för närstora att
tillstånd till försäljning skulle kunna grund ordningsskäl,vägras av
vilka inte samtidigt medförde oacceptabel inskränkning ien
näringsfriheten och i konkurrensfriheten inom handeln. Inte helleräven

sådanframstod bestämmelse effektiv. Dessutom kunde etten som
sådant förbud medföra inte försumbar risk för hemtillverkning iatten

områdende skulle komma öka. ställningstagandet blev därföratt att ett
sådant förbud inte skulle införas.

5.2.2 Sammanfattning och bedömning

Före införandet ordningslagen krävde användningen fyrverkerierav av
inom i fall områdestadsplanelagt polistillstånd.alltid Kom-vart

hade möjlighet område.utsträcka detta 1994 ändradesattmunerna
sålagen tillstånd bara krävs i dådet fall användningen innebär riskatt

för skada någoneller beaktansvärd olägenhet för ellerperson egen-
dom. Kommunerna fick samtidigt möjlighet lokala före-att genom
skrifter utvidga kravet till gälla generellt i vissa avseenden. Vadatt

tänkte sig det skulle möjligt för kommunerna krävaattman attvar vara
tillståndgenerella utanför särskilt känsliga platser sjukhus.som

Förändringen gjordes 1994 innebar alltså attsom ersatte ettav man
tillståndskravständigt med krav tillstånd det verkligennärett ärom

nödvändigt. Förändringen utgjorde formellt tvekansett utan en
liberalisering lagstiftningen. Det skall dock samtidigt beaktas denav att
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tidigare lagstiftningen inte fungerade i praktiken. fårSammantaget
syftet med den lagstiftningen ha varit dels liberaliseraattnya anses
lagstiftningen befria den breda frånallmänheten krav påattgenom
tillstånd vid sedvanlig ofarligoch användning nyårsnatten, dels att
effektivisera lagstiftningen tillståndbara kräva finnsdetnärattgenom

reellt behov.ett

Frågans5.3 behandling i riksdagen under
årsenare

Riksdagen har vid skilda tillfällen sedan lång tid tillbaka behandlat och
avslagit motioner med krav skärpta regler för inköp och innehav av
pyrotekniska se betänkanden NU 1977/78:2,t.ex.varor
NU 1981/8233, NU 1987/88:39 och 1993/1994:JuU1.

1993/1994 behandlade näringsutskottet motion kraven om
införande åldersgränsenhetlig år18 för förvärv och innehavav en

pyrotekniska bet.1993/94:Nul5. Utskottet redogjorde kortav varor
för gällande lagstiftning och avstyrkte motionen med hänvisning till att
ingripande störningar fyrverkerier kan ske medmot stöd denav av nya
ordningslagen, skulle träda i kraft och det bedömts dennaattsom att
lag tillsammans med ökad information och effektivare kontroll skulle
skapa förutsättningar för ytterligare begränsa risken för skador ochatt
andra olägenheter vid användningen.

1995/1996 näringsutskottet frågantog bet.nyttupp
l995/96:NU 16 och fråganägnade grundligare behandling. Treen
motioner hade väckts med krav bland utredning skulleannat attom en
tillsättas. En fjärde avsågmotion krav införande förbudett motav

bariumärrmena och strontium i fyrverkerier. Utskottet inhämtade
remissyttranden från åtta instanser. Därefter avstyrkte utskottet
motionerna med hänvisning till gällande lagstiftning tillräcklig.att var
Det kunde dock enligt utskottet inte uteslutas viss uppstramningatt av
tillsynen och kontrollen erforderlig och utskottet förutsattevar att
frågan uppmärksammades.

Under 1996/1997 väcktes motion med krav lagändringaren ny
för komma tillrätta med missbruketatt pyrotekniska Utskottetav varor.
bet. 1996/97: NU10 hänvisade till sin tidigare grundliga genomgång

frågan och till det ställningstagande utskottet därvidav gjort. Det
uttalade vidare kommunernaatt ordningslagen har stöd förgenom att
ingripa det gäller hanteringennärmot avarter pyrotekniskaav varor
och aktivt agerande härvidlagett kan befogat.mer vara
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motionerväcktes niomotionstiden 1997Under den allmänna om
framställdeskravför dempyrotekniska Gemensamt att omvarvaror.

problemmed detillrättaåtgärder för kommaskulle vidtas attatt som
ihand komi förstafyrverkerier problemhanteringen Det somger.av

så kalladedå framförallt detochfråga effekterna smällareavvar
miljöeffekterpersonskador ochokynnessmällandet, även togs upp.men

remissinstanser.På utskottet yttrade sig 15inbjudan av
inled-konstaterade utskottetbetänkande bet. l997/98:NU 11sittI

tradition i Sverige ochfyrverkerierningsvis användning är ettatt enav
samtidigt skaparmånga användningennöje för människor, attmen

ansåg förbudsjude femton rernissinstansemaproblem. Av motatt ett
många ansåg reglerna bordeborde införas ochsmällare över.att ses

bestämmelsernagenomgripandeDen översynensenaste om pyro-av
framgåttgenomfördes 1975. Enligt utskottetstekniska varor som

bordemening förnyad motiverad varför Riksdagenöversynen nuvar
stånd.till Riksdagenanmoda regeringen och tillse komöversynatt en

i enlighet med förslag rskr. 1997/98:211.beslutade utskottets
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använd-medförknippadeProblem6

fyrverkerierningen av

så långt möjligtuppgift för utredningenEn grundläggande är att som
medförknippadebild de problemsöka skapa ärav somen

därför med hjälpfyrverkerier. Utredningen haranvändningen avav
områden kartlagt omfattningen ochexpertis olika avsnitt 1.2se

dåsakskador ochpersonskador inklusive hörselskador,arten av
fyrverkeriprodukter, störningar ochframförallt bränder orsakade av

såvälandra olägenheter för människor för djur slutligensamtsom
eventuella miljöproblem. avsnitt 6.1 behandlas personskador exklu-I
sive hörselskador och i avsnitt 6.2 hörselskador. Bränder orsakade av
fyrverkerier i avsnitt 6.3. Kartläggningenbehandlas avseende olägen-
heter för människor och djur redovisas i avsnitt 6.4 respektive 6.5.
Avsnitt 6.6 påverkanslutligen behandlar den användningen fyr-av
verkerier kan ha miljön.

6.1 Personskador exklusive hörselskador

l Inledning

Epidemiologiskt EPC vid Socialstyrelsen har utred-centrum
ningens uppdrag analyserat omfattningen och personskadorarten av
orsakade fyrverkerier. har lång fråge-Analysen omfattat radav en
ställningar och baseras i huvudsak register; dödsorsaksregistret,tre
patientregistret och VidareEHLASS-databasen. har kompletteratman
sökning fråni register med material Södersjukhuset i Stockholm och
Universitetssjukhuset i Linköping.

årDödsorsaksregistret omfattar samtliga avlidna under vidett som
tidpunkten för dödsfallet folkbokförda i Sverige patientregistretochvar

från vård någotsamtliga patienter skrivits sluten vidutavser som av
landets offentliga vård vårdsjukhus. Med sluten innefattatavses som
inläggning Båda innehållersjukhus. registren information blandom

ålder,den avlidnes/patientens kön, döds-/inskrivningsdatumannat samt
medicinsk information dödsorsak tilleller orsak skadan.yttreom
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EHLASS-databasen har initierats för förbättraEU underlagetattav
för det konsumentpolitiska arbetet. frånI den svenska delen finns data
såväl den slutna vårdenden vid svenska sjukhus. Till skill-öppnasom

frånnad de tvåandra registren den inte pågrundad heltäckandeär
nationellt insamlade data insamling frånhar skett Norrlandsutan
Universitetssjukhus, Huddiksvalls sjukhus, Skaraborgs sjukhus med
sjukhusen i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad. EHLASS ger

information tvåövriga register kunskap produktensamtsamma som om
orsakat olyckan.som

6.1.2 Antalet dödsfall och skador orsakade av
fyrverkerier i Sverige

Av EPC:s framgår minst och högst 12 avliditrapport att sex personer
under perioden 1987-1997 till följd olyckor med fyrverkerier, vilketav
i SÄI:sgenomsnitt innebär O,6-1,2 dödsfall inträffar år. Tillatt per
kännedom har under motsvarande period åttakommit dödsfall varav
fyra i samband med hemtillverkning/hemtillverkade produkter. Olyckor
med fyrverkerier därmedär mycket ovanlig dödsorsak. Som jäm-en en
förelse kan enbartnämnas under 1996 avled totalt 1 733att personer
grund olycka i hem- och fritidsmiljö.av

Eftersom patientregistret bara vårdsluten och EHLASS-avser
databasen inte nationellt täckandeär har EPC gjort beräkningar för att
uppskatta totala antalet skadade Man har sig tvåanväntpersoner. av
alternativa beräkningsmetoder. tvåDe metoderna har samstämmigtgett
resultat, vilket indikerar resultatet tillförlitligt.är Resultatetatt avser
antalet skadade grund fyrverkerier behandlats i elleröppenav som
sluten vård vid sjukhus. Utanför faller de skadade enbart erhållersom
vård vårdcentral eller inom skola.en

Den första metoden innebär resultaten från EHLASS-databasenatt
räknas till nationell nivå. Denna beräkning resultatupp ger som
460 olyckor orsakade fyrverkerier år.av per

Den andra metoden bygger utifrån inläggningsfrekvensen iatt
EHLASS-databasen räkna fram vilken andel de registrerade olyckorna i
patientregistret det totalautgör antalet olyckor i såväl slutenav som

vårdöppen vid sjukhus. Inläggningsfrekvensen för fyrverkeriskador har
utifrån EHLASS-data uppskattats till 15 I patientregistret förprocent.
1997 fanns 69 skadats på grund fyrverkerier, vilketpersoner som av ger

resultat 460 skadadeett totalt. 69xl/O,15 På grundvalom dessaav
siffror finner EPC antal skadade grundatt fyrverkerierav som
erhåller elleröppen sluten vård vid sjukhus årligen uppgår till 400-500
personer.
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inträffat inominnehåller olycksfall28 200EHLASS-databasen som
fyrverkeri-falldessaunder 1998. I 21fritidssektomhem- och varav

utgjordefyrverkeriolyckomainnebärprodukter inblandade. Det att
fritidssektom.ochinom hem-olyckorna0,07 procent av

ålder och könskadades6.1.3 De

offren Enperioden 1987-1997dödsfall undersamtliga kända män.I var
år.under 20tredjedel var

hälften de skadadeframgår vidare ungefärAv attrapporten varav
undantagsvis förekom-år kvinnor eller flickor bara18 ochän attyngre

år,under 15de skadade barni statistiken. En andelstor av varmer
EHLASS-databasen 1996-1998exempelvis uppgick andelen skadade i

år patientregistret motsvarande andelunder 15 till 34 Iprocent. var
21 procent.

från produktsynpunkt6.1.4 Skadeorsaken

årenEPC studerade samtliga 49 fyrverkeriolyckor under 1996-1998 i
fåEHLASS-databasen ytterligare sju fall för kunskapsamt att om

vilken produkt orsakade skadorna. Uppgifterna i databasen byggersom
patienternas måsteberättelser, vilka ha ansvarigaccepteratsegna av

läkare. såDet bör emellertid det för del patienter kan finnasattvara en
skäl förtiga sig hemtillverkning.ägnatatt att man

Det visade sig 13 skadorna orsakades hemtillver-att procent av av
kade produkter övriga skador till lika del orsakadessamt att stor av
smällare andra fyrverkerier. Materialet för litet föroch osäkertärsom

någraskall kunna dra säkra slutsater, det indikeraratt attman men
mångasmällare orsakar lika skador övriga fabrikstillverkadesom pro-

dukter och med reservation för mörkertal hemtillverkadeett att pro-- -
stårdukter för begränsad andel skadorna. Med hänsyn till atten av

användningen hemtillverkade produkter relativt begränsad kanärav
dock risken sådanade använder skadas bedömas relativatt som vara
hög. Fördelningen framgår nedanstående tabell.även av
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Tabell Andel skadade individer årunder 18 enligt EPC:s utredning

Underlag årAndel under 18 Andel årunder 15
Patientregistret 1997, Sverige 35 21procent procent

Skåne, 52 fallutom
EHLASS 1998, 21 fall 48 43procent procent
EHLASS 1996-1998, 57 34procent procent
universitetssjukhuset
Linköping, Södersjukhuset
Stockholm, 67 fall

Figur 1 Fyrverkerirelaterade olycksfall hämtade från
EHLASS 1996-98, från Södersjukhusetsamt 1997/98,
fördelade efter inblandadtyp pyroteknisk produkt.av

Hemmagjord
13%

Smällare
44%

Raketm.m.
43%

Nedan tabell 2 följer sammanställning de olyckor på grunden av av
SÄIhemtillverkning erhållit kännedom En förklaring tillsom denom.

höga siffran för 1996 skulle kunna det under åretdetattvara var van-
ligt försökte byggaatt produkten Thunder King,man vilken i dagom
inte godkänd.är Siffrorna kan jämföras med EPC:s siffror indi-att som
kerar 13 % alla fyrverkeriskadoratt orsakades hemtillverkadeav av
produkter vilket uppskattat skullegrovt drygt 50 skadademotsvara om
året.
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SÄI erhållitprodukterhemtillverkademedAntal olyckorTabell 2. som
kännedom om.

År Antal Kommentar
allvarligtmycketskadade, 1död, 211993 4 varav

01994
handskadorallvarliga21995 3

allvarligt5döda, 21 skadade,21996 17 varav
skadade5 81997

allvarligtskadade, 12 21998 varav

brännskadorhälften skadornavisar vidareEPC:s utredning att varav
ellerhänförde sig till huvudskadornafjärdedelaroch änatt tremer av

händer ochi första hand skadorSmällare orsakadehänder. armar
från fyrverkerier smällareandramedan 65 skadorna änprocent varav

tvååterfanns fallmaterialet endastlokaliserade till huvudregionen. I av
båda hemtillverkadeorsakatsbortsprängda kroppsdelar, vilka pro-av

uppfattningenstöd för den allmännadukter. Detta skulle kunna attge
de fabrikstill-hemtillverkade orsakar allvarligare skadorprodukter än

framgår tabellverkade. fördelningenDen närmare av

frånolika skador olika produkttyperTabell 3. Fördelning typerav av
enligt EPC.

Smällare HemmagiordaTyp skada Raketer m.m.av
Brännskada 61,5 42,3 22,2
Sårskada 23,1 19,2 22,2
Hörselskada 0,0 22,23,8
Traumatisk

22,2amputation - -
Fraktur 7,7 - -
Övriga skador 3,8 23,1 -

skadaIngen - --
Uppgift 15,4 11,1saknas -

100,0 100,0 100,0Totalt

tidpunkt och plats6.1.5 Dödsfallets eller skadans

identifierat inträffade i samband meddödsfall EPCFyra av sex som
nyårshelgen. helgernaskadorna uppstod 60 under deUtav procent tre

nyår, påsk ioch Valborg. Helgen harfyrverkerier särskilt används,
före och efter den aktuelladefinierats tio dagarsammanhanget som
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Övrigaaftonen. skador har uppstått under året.tid Den iannan
särklass vanligaste olycksplatsen bostadsområden, därefter komvar
skola eller offentlig lokal.

6.1.6 Skadomas allvarlighetsgrad

De 69 under 1997 lades sjukhus hadepersoner som en genom-
snittlig vårdtid 8,58 dagar. Inskrivningsbenägenhetenom var som ovan
redovisats 15 Med hänsyn till åldersfördelningenprocent. taget var
inskrivningsbenägenheten dubbelt så hög för andra hem- ochsom
fritidsolycksfall, vilket indikerar fyrverkeriolyckoma allvarligareatt är

andra olyckor.än EPC uppskattar mindre 10 fick bestå-änatt procent
ende men.

6.1.7 Utvecklingen tidenöver

Det enda registret medger jämförelse tiden patient-översom ären
registret. Som tidigare börjadenämns först 1997 redovisa fyrver-man
keriolyckoma Det innebär jämförelseseparat. under längreatt en en
period måste samtliga olyckor med explosiv EPC:s utgångs-avse vara.
punkt har varit olyckor i samband med explosionatt förutom fyrver-
keriolyckor huvudsakligen olyckorär inträffar i arbetslivet ellersom
inom försvaret. Med antagande sistnämnda olyckorett i mycketattom
ringa utsträckning drabbar årunder 18 skulle olyckorna medpersoner
explosiva i åldersgruppen under år18 kunnavaror utgöra en
approximation utvecklingen fyrverkeriolyckoma. Utvecklingenav av
framgår nedanstående figurav
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följdsjukhus tillvårdade/inskrivnaår,0-18AntalFigur personer
explosiv 1987-1997.skada varaavav
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någotAntalet varierar perioden fall ochskadade med lägst 42över som
år.fall Någon nivåförändringhögst 79 trendmässig under periodenper

framkommer

1 Internationella jämförelser

utifrånEPC har huvudsakligen EHLASS-databasen sammanställt en
internationell jämförelse. framgårtabell 4 Sverige har färre ska-Av att

invånaredor Danmark, betydligt fler övriga länder iän änper men
tabellen. återspeglarHuruvida detta faktisk skillnad olycksfallsfre-ien
kvens eller skillnader i kvaliteten i gårrapporteringssystemen inte med
säkerhet avgöra.att
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Tabell Internationella uppgifter insamlade vårenEPC 1999.av

ÅrLand Källa Antal Nat. Befolkn. Per
estimat milj. 100.000

inv. inv.
Sverige EHLASS 1998 21 460 8,8 5,2
Danmark EHLASS 1998 102 713 5,3 13,5
Holland EHLASS 1996 68 15,6
Portugal EHLASS 1997 18 200 9,9 2,0
Storbri- DTI Fire- 1998 831 58,8 1,5
tannien work Census
Österrike EHLASS 1997 6 200 8,1 2,5
Frankrike EHLASS 1997 17 570 58,6 1,0
USA US CPSC 1996 7 600 270,9 2,8
Nat. Nationellt, Befolkn. Befolkning, inv. invånare

l Samhällskostnader

EPC har med hjälp uppgifter från landstingsförbundetav om genom-
snittliga kostnader vårddag gjort försök uppskatta sjukvår-per ett att
dens kostnader för fyrverkeriskador. Det har därefter siganvänt av en
standardmodell för kostnader för personskador i allmänhet, där sjuk-
vårdens andel 14,8utgör den totala samhällskostnaden.procent Uti-av
från denna beräkningsmetod kan samhällskostnaden för 400 fyrverkeri-
skador året beräknas till cirka 44 miljoner kronorom och för 500 fyr-
verkeriskador till cirka 55 miljoner kronor.

Ett sätt uppskattaannat kostnadernaatt utgåär från den studieatt
över samhällets kostnader för olyckor Björn Sund 1977 gjorde försom
Räddningsverkets räkning Samhällets kostnader för olyckor" 1997,
Räddningsverket P21-/97. I denna uppskattas de totalarapport kostna-
derna medicinska kostnader, rehabiliteringskostnader, produktions-
bortfall, materiella kostnader, administrativa kostnader för olyckor i
bostad, idrott och fritid till 18.765 miljoner kronor år 1995. Utgår man
ifrån fyrverkeriolyckomaatt utgjorde 0,07 enligt EHLASSprocent
och generaliseras fyrverkeriskadoma till att genomsnittmotsvara ett av
alla olyckor på fritid skulle kostnaderna för fyrverkeriolyckor kunna
uppskattas till storleksordningen 10-15 miljoner kronor.
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6.1.1O Sammanfattning

framgår och högst 12EPC:s minstAv attrapport personer personersex
åren till följd fyrverkeriolyckor, vilket inne-avled under 1987-1997 av

frånår.i genomsnitt O,6-1,2 dödsfall inträffar Enligt uppgiftbär att per
SÄI fråga åtta hemtill-det dödsfall, fyra i samband medär om varav
verkning/hemtillverkade produkter. Olyckor med fyrverkerier där-är
med mycket ovanlig dödsorsak. jämförelseSom kan nämnas atten en
under 1996 avled 1733 grund olycka i hem- och fritids-personer av
miljö.

påAntal skadade fyrverkerier erhållergrund eller slu-öppenav som
vård på uppgår årligensjukhus till 400-500 Fyrverkeri-ten personer.

uppgårolyckorna uppskattningsvis till 0,07 olyckorna iprocent av
hem- och fritidsmiljö. Offret alltid eller pojke iochär nästan en man en
hälften fallen år.han under 18 Det inte ovanligt hanär är ärattav

år.under 15
EPC:s utredning indikerar mångasmällare orsakar ungefär likaatt

skador andra fabrikstillverkade produkter och hemtillverkadeattsom
förefaller stå skadorna.för begränsad andel Smällare drab-varor en av

främstbar händer och medan andra fyrverkerier skadar huvud-armar,
regionen. Skador i samband med hemtillverkade produkter förefaller

allvarligare andra skador.änvara
60 skadorna inträffar under de kända fyrverkerihel-procent treav

vanligasteoch den olycksplatsen bostadsområden. Underlagetärgema
tyder vidare fyrverkeriskador allvarligare genomsnittligäratt än en
hem- eller fritidsolycka.

Antalet fyrverkeriolyckor lett till vårdsluten har enligt EPCsom
varierat mellan 40 och 80 fall år under perioden 1987-1998.ca ca per
Någon tendens till förändring nivån under perioden framkommerav
I internationellt perspektiv har Sverige färre skador invånareett änper
Danmark, fler andra jämfördaän länder. Samhällskostnaden förmen
fyrverkeriolyckor kan beräknas uppgå till mellan 10 och 50 miljoner
kronor år beroende på vilken beräkningsmodell läggs till grundper som
för beräkningen.

6.2 Hörselskador

6.2.1 Inledning

Utredningen har doktor Per-Anders Hellström i uppdraggett kart-att
lägga och omfattningen påverkandenarten fyrverkerier kan haav
hörseln. Uppdraget har redovisats tvåi Enheten för hälso-rapporter.
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skydd och samhällsmedicin vid Socialstyrelsen har sig överyttrat rap-
Vidare har utredningen tagit del olika ljudnorrner, ljud-porterna. av en

mätning smällare utfördes 1993 Försvarets Materielverkav som av
den tidigare pyroteknikutredningens betänkande, Ds I 1975:2,samt

Pyrotekniska risker och regler och Marknadsdomstolens domvaror,
den april7 1994, Dnr B 20/92.

6.2.2 Definitioner

Ljudtrycksnivån i decibel dB. Vid bedörrmingen risken förmäts av
hörselskador måste ljudtrycksnivåer avståndetställas i relation till från
ljudföremålet, ljudets varaktighet och dess frekvenser.

Ljudtrycksnivån minskar med decibel gång avståndetvarje tillsex
ljudkällan fördubblas.

Människor kan uppfatta ljud har varaktighet 0,5 sekun-som en av
der. Ljudet från smällare har varaktighet gånger5 000ären en som
kortare och definieras därmed impulsljud. Innebörden ärett attsom
människan på medvetet plan bara uppfattar liten del knallen.ett en av

nårDäremot den ljudnivån vårarätta öron.
Örat uppfattar inte alla frekvenser lika kraftigt. Djupa upplevstoner

Ljudnivåer därför oftast i skala där alla frekvensermäts ärsvagare. en
sammanvägda till värde inom det hörbara frekvensområdet och därett
låga frekvenser lägre såvärde, den kallade dB A-skalan.ettges
Denna någorlunda den subjektiva uppfattningen ljudstyr-motsvarar av
kan. Impulsljud i Sverige dock imäts dB C, vilket betyder deatt
lägsta och högsta frekvensema högre. När det gäller smällaresvägs
ljudtrycksnivå måttendock dBär A och dB C jämförbara, eftersom

smällare inte lågfrekventa ljud.en avger
För buller i allmänhet används vidare mätinstrument som anger

ljudtrycksnivåns medelvärde. Eftersom impulsljud såhar kort
varaktighet detta medelvärde ointressant.är I stället impulsljud imäts
peak eller impulse. Peak det maximala ljudnivån,toppvärdetanger av
vilket mätningen i impulse inte fömiår. Angivelser i peak respektive
impulse inte jämförbara.är

6.2.3 uppstårHur hörselskador

Hörselskador kan medfödda uppståeller till följd sjukdomar,vara av
skallskador eller bullerexponering. frågaDet kan attgenom vara om
någon för buller under längreutsätts period eller för mycketetten
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kraftigt sitterljudtryck vid enstaka tillfälle. I innerörats mellankanalett
Påmembran. detta sitter rader med cirka 20 000 celler löperett tre som

Påfrån på varje sitterparallellt basen snäckan till dess celltopp. ett
mycket strån,antal vilka har kontakt med membran. Närtunna ett annat

strånljudtrycksnivån blir för överbelastas dehög dessa och cellerna
på. Strånasitter sådanböjs allt och cellerna svullnar. Vid upprepadmer

påverkan dör cellen. Vid exponering för mycket kraftigt ljudtryckett
strånavid enda tillfälle kan de helt eller delvis kommaett tunna att

fåknäckas och cellerna kan obotligomedelbar och skada.en
uppstårDe vid beskrivna skador hörselned-ärsymptom som ovan

sättning och/eller tinnitus. Med sistnämnda beteckning denattavses
skadade uppfattar ljud de existerar. Dessa ljud kanutan att vara av

nivå.olika karaktär och Vanligen beskrivs de högfrekvent pipettsom
eller skrik, ofta i kombination med brusljud. mångaDessa ljud förär
patienter alltid hörbara, vilket i första påverkarhand sömnen, ävenmen
kraftigt sänker livskvaliteten i övrigt.

Ett inte ovanligt scenario den skadade efter ha förär att att utsatts
mycket kraftigt ljudtryck någrainte upplever eftersomett symptom,

endast del de stråna knäckts. Skulle under sintunnaen av personen
livstid dock för kraftigt ljud långvarigellerutsättas buller-nytt ett
påverkan knäcks emellertid återståendede stråna och cellen dör med
följden då uppstår. En skadad återställashörsel kan inteatt symptomen

medicinsk väg.
Slutsatsen det anförda hörselskador dolt,är äratt ett poten-av men

tiellt allvarligt problem bland barn eller ungdomar.

6.2.4 ljudtrycksnivåFyrverkeriers

Enligt Hellström den minsta smällaren finns marknaden iavger som
Sverige och innehåller 0,06 svartkrut 143 dB påC peaksom gram en

avstånd. En variant med 0,5större svartkrut Mini Kinameters gram
146 dB C peak avstånd. Den smällaren medstörstaavger samma

0,8 svartkrut Kina Special, Tigerskott 162 dB C peakgram avger
avstånd. frågaDet impulsljud.ärmeters etten om

Under 1993 Försvarets Materielverkmätte FMV uppdrag ettav
företag i fyrverkeribranschen ljudnivåer.smällares Mätningen gjordes i
dB A peak. Smällama placerades 20 mark pelarecm ovan grov

hårtoch underlag. Ljudnivåmätaren åttaplacerades längre bortmeter
och 1,8 mark.meter ovan

Resultatet framgårmätningen nedanstående tabell. Med FMav av
varumärket Fyrverkerimästama.avses
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Mätningar ljudnivåer åretTabell smällares utförda 1993.FMVav av

Fabrikat Antal skott Medelvärde Minivärde Maxvärde
Fm-tigerskott 50 140 135 143
Hanssons "Kinaskott" 35 132 128 137
Linders "Kina special" 35 136 132 140
Hammargrens "Maxiskott" 40 135 128 139
Hammargrens "Magnum" 18 133 130 137
Hanssons "Ryss smällare" 21 123 110 131
Linders "Ryssar" 20 128 124 131
Hammargrens "Ryssar" 20 125 181 130

denna framgårAv mätning de smällama tigerskott, Kina-störreatt
skott, Kina special, Maxiskott och Magnum genomsnittligtettavgav
medelvärde 135 dB avståndA peak åtta med vissett meterom om
nivåskillnad mellan mätföremålet och mätinstrumentet. skulleDet mot-

153 dB peak avståndA vilket skulleett meter,svara om en vara
nio dB mindre vad Hellström Skillnaden förklarasän detuppgett. attav

medelvärde. Utgår i frånär stället mätningens maxvärdeett man om
SÄI143 dB det 161 dB peak vidA avstånd. harmotsvarar metersen

Fyrverkerimästamas tigerskott inte längre finns markna-uppgett att
den. frånBortser den produkten visar mätningen maximaltettman
värde 140 dB, vilket 158 dB A peak vidmotsvararom meter.en

De mindre smällarnas genomsnittliga medelvärde i mätningen är
125 dB åttaA peak avstånd, vilket 143 dB Ameters motsvarar
peak avstånd, vilket med Hellströmsstämmermeters överensen
uppgifter. Sammantaget skulle därmed FMV:s mätning förstödge
Hellströms uppgifter. förbehålletDet skulle kunna degöras är attsom

smällama kanstörsta han cirka 160 dB C peaksom uppger avge
avstånd, de i genomsnitt skulle ligga 153 dBmeters Catten runtmen

peak.
Andra produkter impulsljud i jämförbar nivå knallpul-ärsom avger

verpistoler 150 dB C peak avstånd 0,2ettsom meter.avger om

6.2.5 Ljudnormer

I Sverige gäller sedan 1992 inom arbetslivet Arbetarskyddsstyrelsens
författningssamling Buller, AFS 1992:10. I denna har lagts fast ett
impulsstoppvärde avseende hörselskaderisk 140 dB C peak. Det

särskild risk för hörselskada kan de s.k. impulsljudenattanges en vara
och enstaka tillräckligt starka knallar kan beståendeupphov tillatt ge
hörselskada. Den skaderiskbedörrming kommer till uttryck i Arbe-som
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motsvarighet i föreskrifternatarskyddsstyrelsens föreskrifter har sin om
arbetsplatsdirektiv.impulsstoppvärden i EG:s

standardiseringsorganet CENSommaren 1998 det europeiskaantog
knall-reviderad leksaksstandard med regler för ljud. När det gälleren

årfår övergångsperiod ljud-pulverpistoler dessa under hatre enen
avstånd.nivå Därefter skall140 dB C peak halvmätt metersom en

nivån avstånd. pågårvid docksänkas till 125 dB C peak Detsamma
ljudtrycksnivåndiskussioner sänka till 120 dB C peak. EU-attom

tillräckligkorrnnissionen har uttalat den nuvarande kraven inte äratt
för skydda hälsorisker hos användama. Skälen härför skulleatt mot
enligt EU-kommissionen föreskrivna maximala värdetdetattvara om

avstånd140 decibel centimeters50 150-160 decibelmotsvarar
avstånd på2,5 centimeters eftersomoch det med tanke barnens natur-

liga beteende rimligt förutse barn skulle använda leksaken iär att att
närheten finns förrisk akuta hörselskador Europeiskaöratav gemen-
skapernas officiella tidning, 1999/C 259/05.

pågårSedan tidigt 90-tal europeiskt samarbete standard förett om
fyrverkerier. det förslag föreligger ljudnivånI den maximala förärsom

mindre smällare angiven till impulse avstånd125 dB A etten om
föroch smällare till på120 dB impulseAstörremeter etten en

avstånd åtta ljudnivånEftersom här i impulse dettaärmeter.om anges
inte jämförbart ljudnivåermed i peak. Som jämförelse kanuppmätta en
dock följande anföras. En smällare "Kina Special " med 0,8typav

svartkrut åttaknappt 120 impulsedB A ochmetergram avger
skulle därmed bli godkänd. Samma smällare i genomsnitt 136 dBavger

påC peak avstånd eller 154 dB C peak meterssamma en
avstånd, respektive 141 dB C peak fyra avstånd. Samman-meters

skulle därmed denna i peak kräva hålleranvändarenmätttaget attnorm
avstånd cirka åtta till smällaren för användaren inteett meter attom

skulle för högre decibel det Arbetarskyddsstyrelsenutsättas harän som
tillåtaNormen skulle vidare de smällare finns dennorm. som sven-

ska marknaden ljudtrycksnivåerde de i dag. Detgöratt avge som
framgår dock förslaget länderna svårigheterhadeatt stora attav enas

Vissa länder ville ljudgränsen förgräns. de smällamasätta störreom en
SÄItill nivå.lägre frånEnligt uppgift fanns det kravävenen om en

högre för ljudnivån.gräns
1994 förbjöd Marknadsdomstolen yrkande Konsument-av

ombudsmannen KO enligt produktsäkerhetslagen importör ochen
detaljist leksaker sälja produkter med knalltuggumrni och knall-attav
pulverskott eller liknande kan impulsljud överstigersom avge som
140 dB avstånd 2,5 centimeter. Grunden härför blandett av var

Marknadsdomstolen ansåg det med tillräcklig säkerhetannat att vara
visat varaktiga hörselskador kan bli följden enstaka,att ävenav,
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når cirka ärendetmed ljudtryck 140 dB Iimpulsljud örat ett omsom
från laboratorie-inhämtat yttrande docenten Hans Jonasson,hade KO

dåvarande Provningsanstalt,Akustik vid Statenschef, avdelning för
utarbetaprofessorn Kihlman, regeringens särskilde utredare förTor att

professorn Alf Axelsson,handlingsplan bullersamlad samtmoten
Öronkliniken samstämmiga uppfatt-vid Sahlgrenska sjukhuset. Deras

ljudtrycksnivåerningar överstigande 140 dB C peak far-att varvar
liga.

påverkan på6.2.6 Smällares hörseln

Hellström har anfört följande. Den exakta decibelgränsen orsakarsom
hörselskador intekan Det dock klarlagt impulsljud 150-är attanges.
160 dB C peak orsakar hörselskador. ljudet skall ofarligtFör att vara
bör det understiga 140 dB C peak. Eftersom de kraftigaste smällama

160 på avstånddB C peak det vedertaget dessaärmeters attavger en
orsakar hörselskador. För komma under gränsvärdet 140 dB Catt

hållerpeak krävs det avståndanvändaren 16 tillatt ett meterom en
sådan smällare, vilket orealististiskt långt avstånd. skallDetär ett
anmärkas utgår fråni stället de genomsnittliga värdenatt om man som

Försvarets Materielverk för de smällama, 153uppmättes dBstörstaav
A peak skulle användaren inte Hellström anförmeter,en som

hållabehöva avstånd till smällaren för kommaett sexton meter attom
under 140 dB det åttaskulle räcka medutan meter.

Enligt Hellström räcker enda exponering beståendeför atten en
hörselskada uppstå.skall Anledningen hörselsystemet inte kon-är äratt

för hinna registrera dessa ljud, vilket medför människorstruerat att att
sig för sådana förståljudutsätter eller bli varnade för dessutan att

skadlighet. Ett skäl tryckförloppets snabba karaktär. Denärannat
snärtiga" ljudpulsen sliter inneröratssönder cellstruktur. Ljudtrycks-
nivån från sådan smällare kan jämföras med skjutvapen. Det ären
enligt Hellström klarlagt årskjutvapen varje orsakar hörselskadoratt

såvälhos jägare rekryter. Sju dem militär-görprocentsom av som
tjänstgöring får hörselskador, i 90 fallen har skadan orsakatsprocent av

skott.ettav

6.2.7 Problemets omfattning

Hellström har vidare problemets omfattning anfört följande. Sve-Iom
rige har cirka 10 befolkningen hörselskador. hälftenDrygtprocent av

de skadade fåtttorde ha skadan grund de under längreattav av en



Problem förknippade med användningen jjørverkerierSOU 1999: 128 87av

återståendeperiod för buller. För den kan olika orsakerutsatts gruppen
tänkbara. Det inte möjligt andelen skador orsakatsär attvara ange som

eftersomsmällare, tillgänglig statistik saknas. dock vanligtDet är attav
vårdmänniskor söker sedan de för smällare. Det de högaärexponerats

impulsljuden i första hand orsakar hörselskador hos barn ochsom ung-
domar. Det impulsljud barn eller ungdomar främst sig för kom-utsätter

enligt frånHellström smällare. Alternativa skadeprodukter skullemer
endast kunna knallpulverprodukter eller ochBarnvara vapen. ung-

tillgångdomar saknar i allmänhet till och bruket knallpulvervapen av
mindre utbrett bruket smällare.är Det välkänt det iän är även attav

huvudsak pojkar och inte flickorär använder smällare.som
årsUnder 16-åriga20 tid har ungdomars hörsel kontrollerats i Göte-

borg. Undersökningen har visat i genomsnitt 15 pojkarnaatt procent av
åttaoch flickorna haft signifikant nedsatt hörsel. Skillnadenprocent av

skulle enligt Hellström förklaras bruket smällare och därmedav av
skulle sju 16-åringaralla ha hörselskadormot procentupp av som orsa-
kats smällare. En försiktig uppskattning skulle därmed enligt Hell-av

minst 3 000 årström ungdomar varje hörselskadas smällare.attvara av
En majoritet dessa omedveten skadan, eftersomär symptomenav om
oftast uppstår i livet.senare

Socialstyrelsen har det Hellström uppskattade antalet hörsel-om av
skadade grund smällare anfört antalet får över-attav personer som
gående eller symptom/skador efter smällarexpositionpermanenta ären
okänt och det krävs omfattande fåundersökningar fram pålitligatt en
skattning såväl de övergående de bestående skadoma/sympto-av som
men.

6.2.8 Internationella erfarenheter

I Danmark förbjöds redan 1958 artiklar med starka knalleffekter. Trots
detta visade därefter rad hörselundersökningar cirka fematt procenten

barnen uppvisade hörselnedsättningar efter nyårshelgen. Represen-av
för regeringen och sundhetsstyrelsentanter beslöt därför effekternaatt

smällandet årsskiftetvid 1964/1965 skulle undersökasav ett repre-
sentativt urval pojkar ålderni år.10-16 Undersökningen komav att
omfatta 6 000 pojkar.nära

Pojkarna undersöktes före och efter nyår. framgickDet 89,2att pro-
hade deltagit i avfyrandet fyrverkerier,cent dessa 84,8 procentav av
aktiva deltagare. 9,7 samtliga hade omedelbart efterprocentsom av

helgen hörselskador båda Vid den undersökningöronen. skeddesom
i form efterkontroll i april-maj 1965 dem fått hörselskadorav av som
hade fortfarande 73,5 kvarstående hörseldefekt medanprocent
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26,5 återfått poj-hade normal hörsel. samtliga undersöktaAvprocent
nyårkar fortfarande fyra-fem månader efterhade 4,7 hörsel-procent en

sådanförlust 40 dB eller däröver, dvs. nedsättning karaktär atten av
ansågsvederbörande mindre lämplig för vissa yrken.vara

Resultatet hörselundersökningen medförde idet Danmarkattav
infördes överlåtelse,generellt förbud förvärv användningochett mot

fyrverkeri knalleffekt tillstånd.med polisensutanav
I Norge genomfördes under 60-talet undersökningar smällaresom

effekt hörseln och fann det belagt dessa orsakade hörsel-attman
såskador. Följden blev kallade farligt smällande produkter förbjödsatt

1975. Endast mindre smällartiklar med 0,075 svartkrutgram som avgav
ljudeffekt högst 125 dB tillåtna.A därefteren om var
I Tyskland den allmänna uppfattningen smällare kan orsakaär att

hörselskador användaren för högre decibel Ljud-135.utsätts änom
nivån dock i impulse. Regelverket föreskriver fårmäts smällareatt en

högst 120 dB A impulse vid avstånd åtta vilketett meter,avge om
två132 A impulse vid Gränsvärdenmotsvarar ärmeter. samma som

föreslås gälla i den internationella standarden för smällare. Värdet om
120 dB A impulse åtta alltsåskulle anförtsmeter mot-om som ovan

135 dB C på åttapeak Därmed skulle regelverket i Tysk-meter.svara
land den ljudnivån smällare i Sverige.acceptera som avger

I Finland och Storbritannien förefaller hörselskadoma någotinte ha
i debattenstörre smällare.utrymme om

6.2.9 Sammanfattning

Av anförda framgår det föreligger samstämmig uppfattningattovan en
bland såväl i Sverige utomlands impulsljudexperter attsom om som
överstiger 140 dB C peak farliga för hörseln.är En smällare kan avge

ljudtrycksnivå till 160 dB C peak avstånd. Fören metersupp en
användaren skall undvika risken för hörselskador måsteatt denne där-

för hålla avstånd från smällaren i fall åttaett Det tordevart meter.om
tveksamt den typiske hålleranvändaren detta avstånd. Slutsat-vara om

skulle därmed användningen smällare kan orsaka hörsel-attsen vara av
skador. Den omfattande undersökningen från Danmark och Hellströms

tyder så också sker. Det kan vidarerapporter anmärkas denatt att
tidigare pyrotekniska utredningen 1975 drog den slutsatsen allaatt
smällare, leksaker smällkarameller, borde förbjudasutom rena som
med hänsyn till risk föreligger för hörselskador uppstå.kanatt att
Betänkande avgivet pyroteknikutredningen år 1975, Pyrotekniskaav

risker och regler, sidan 242varor,
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I vilken omfattning smällare orsakar hörselskador enligt utred-är
ningens underlag oklart. Hellströms uppskattar 3 000 ungdomarattmer
skadas år.varje Socialstyrelsen har anfört det krävs omfattandeatt
undersökningar fåför pålitligfram skattning. Hellströmsatt en upp-
skattning kan förefalla hög, samtidigt indikerar den danskaävenmen
undersökningen så många sju 73,5 9,7att procent procentsom av pro-
cent de undersökta pojkarna kvarståendehade hörseldefekt tre-fyraav
månader efter nyårshelgen.

6.3 Sakskador

6.3. l Inledning

De sakskador uppstår vid användningen fyrverkerier förstaiärsom av
hand bränder. Det har anförts användningen orsakar andraävenatt

sakskador, exempelvis skadegörelsetyper brevlådor. Det har inteav av
varit möjligt för utredningen kartlägga omfattningen dessa ska-att av
dor, från total ekonomisk fårsynpunkt detsett dock dessamen antas att
skador begränsade,är de givetvisäven kan såväl störande förom vara
de drabbas.som

Av intresse såväl antaletär bränder idag utvecklingen undersom
år. För uppfattning utvecklingenatt under 1990-taletsenare ge en om

vad gäller det totala antalet bränder redovisas i avsnitt 6.3.2 vissa data
från den statistik Svenska Försäkringsförbundet sammanställer ochsom

baseradär skadeanmälningar till försäkringsbolagensom samt upp-
gifter Räddningsverkets statistik för perioden 1996-1998. I avsnittur
6.3.3 redovisas uppgifter antalet bränder orsakade fyrverkerierom av
1996-1998. I avsnitt 6.3.4 försökgörs bild utvecklingenett att ge en av

antalet bränder orsakade fyrverkerier under 90-talet baseratav av
data utredningen erhållit från räddningstjänsten i Stockholm,som
Malmö och Göteborg/Mölndal/Kungsbacka. I avsnitt 6.3.5 analyseras
statistiken bränderöver orsakade fyrverkerier. I avsnitt 6.3.6 görsav ett
försök uppskatta kostnadernaatt för fyrverkeribränder.grovt Utred-
ningen har haft ambitionen vissa internationellagöra jämförelseratt av
statistiken bränderöver orsakade fyrverkerier. Räddningsverket harav

uppdrag utredningen tillskrivit antal länder i syfte erhållaettav att
statistik. Det underlag inkommit möjliggör dock enligt utred-som
ningens uppfattning någrainte meningsfulla jämförelser. I avsnitt 6.3.7
görs sammanfattning.en

Analysen har utförts utredningen.av
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Sverige6.3.2 antalet bränder iTotala

få bränder i Sverige längrebild det totala antaletFör överatt enen av
den statistikperiod hänvisad till flera källor, bl.a.är samman-man som

Försäkringsförbund baseras till försäk-ställs Sveriges ochav som
Sådanskadefall. statistik har sammanställtsringsbolagen anmälda

lång Eftersom rapporteringsrutiner successivt ändratsunder tid. m.m.
Statisti-bör viss försiktighet iakttagas vid slutsatser för längre perioder.

påverkas sådana förhållanden ändringar i självrisk-ken även av som
nivåer etc.

försäkringsstatistikenEnligt uppgick det totala antalet bränder under
årperioden 1990-1996 till i genomsnitt 34 000 näraca per varav

avsåg i27 000 bränder villor och lägenheter. Det totala brandskade-
uppgårbeloppet enligt statistiken genomsnitt tillunder period isamma

årdrygt 2 800 mkr föll villor700 mkr bränder i ochper varav ca
lägenheter. framgårUtvecklingen antalet bränder under periodenav av
nedanstående figur.

Totala antalet bränder antalet bränder i bostädersamt
1990-1996 enligt törsäkringsbolagens statistik

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
År

Några möjligheter finns inte försäkringsstatistiken utläsa huratt ur
många bränder orsakades fyrverkerier.som av

Räddningsverket har sedan länge sammanställt frånuppgifter den
kommunala räddningstjänsten deras insatser. Sammanställningamaom

dock mycket summariska och uppgifterär det totala antaletger om
utryckningar fördelningderas olika olyckor där brän-samt typer av
der i byggnader och i det fria trafikolyckor dominerande hän-ärsamt
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delser. Enligt sammanställningardessa årligadet antalet utryck-är
ningar drygt 90 000 fördelat drygt 20 000 brand i byggnad, knappt
20 000 brand i byggnad, 30 000 automatiska brandlarm brand,-
10 OOO trafikolyckor och drygt 10 000 övriga insatser. Uppgifterna är
inte kvalitetsgranskade och uppgifter orsak saknas helt.om

Räddningsverket sammanställer sedan 1996 och omfat-en ny mer
tande kvalitetsgranskad statistik bränder och andraöver olyckor där de
kommunala räddningstjänstema varit engagerade via utryckning. Enligt
denna statistik uppgick det totala antalet bränder föranlett rädd-som
ningstjänstens till 31 000 både 1996 och 1997. Utav detengagemang ca
totala antalet bränder under dessa båda år klassas i Räddningsverkets
statistik 40 brand i byggnad ochprocent brand ica restensom som
byggnad. Under 1998 uppgick det totala antalet bränder till cirka
22 000. Nedgången i antal jämfört med 1996/97 förklaras i huvudsak

nedgång bränder i byggnad skog och mark vilketav tordeen av
förklaras den regniga 1998.av sommaren

Enligt försäkringsstatistiken uppgick antalet bränder i lägenheter
och villor till 27 000 i genomsnitt år 1990-1996. Motsvarandeca per
antal i Räddningsverkets insatsstatistik 7 000 bränder.är Det finnsca
flera förklaringar till denna skillnad någravilka följande. Vidärav en
brand i flerbostadshus källare eller vindett innehåller lägenhets-som
förråd blir och brand registrerad lika många bränderen samma som

det finns lägenhetsförråd eftersom skadan belastar varjesom hyresgästs
hemförsäkring. Många elbränder i hushållsmaskiner föranleder ingen
räddningsinsats, blir brand i försäkringsstatistiken. Bränder imen en
bilar, båtar och husvagnar drabbar oftast lösöreäven i sin tursom
belastar hemförsäkringen förutom bil båtförsäkringen.och I äldre för-
säkringsstatistik belastade även vattenskador brandförsäkringen.

Räddningsverkets statistik bygger insatsrapporteringen från den
kommunala räddningstjänsten. När det gäller bedömning brandorsakav
så det den bedömningär räddningsledaren gjort vid skadetillfälletsom

gäller. Då det inte föreligger någon skyldighet försom räddningstjän-
orsak tillutröna brandsten att läggs ofta begränsade på dettaresurser

och därför ofta okänd åorsak. Om andra sidan orsakenanges angi-
vits fyrverkeri så har det varit uppenbart dettasom orsaken.äratt
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1996-1998fyrverkerier6.3.3 Bränder orsakade av

treårs-alltsåstatistik, finns tillgänglig förUr Räddningsverkets som
bränder orsakadeperioden 1996-l998 kan utläsas det totala antaletatt

respektive 304 bety-fyrverkerier uppgick till 342 484 Dettast, st st.av
respektivefyrverkerier för 1,6 1,4der svarade 1,1 procentatt procent,

utryckning rädd-antalet bränder krävdedet totalaprocent som avav
ningstjänsten tabell 1.

Totala antalet bränder bränder orsakade fyrverkerierTabell samt av
1996-1998 enligt Räddningsverkets statistik

År Totala antalet Fyrverkeribränder Andel fyrverkeribränder
1996 30 683 342 1,1 procent
1997 30 967 484 1,6 procent
1998 22 010 304 1,4 procent

Fyrverkeribrändema skiljer sig väsentliga frånpunkterett par grup-
totala antalet bränder. En skillnad andelen bränderär attpen som

inträffar i byggnad väsentligt lägre eller knappt 20 räknatär procent
hela treårsperioden. För bränderna totalt motsvarande andel drygtär
40 Förklaringen fyrverkerier oftast används utomhusärprocent. att

de felriktade eller felanvända kan antända byggna-sättatt annatmen
der. En skillnad fyrverkeribrändema förefaller relativtär attannan vara

begränsad omfattning. Detta indikeras fyrverke-sett att utavav mer av
ribrändema under perioden släcktes startföremålet/startrum-branden i

i drygt 80 fallen. Motsvarande andel för helamet procent av gruppen
bränder i byggnad helhet drygt 70 Vad gäller fyrver-procent.som var
keribränder i skog och mark del såbränder i byggnad dessaärav

väsentligt mindre omfattning vad gäller bränder i skog ochänav som
mark orsakade andra faktorer. Således den avbrunna arealen vadärav

produktiv skogsmark i genomsnitt brand endast tre-fyraavser per pro-
genomsnittet för bränder i skog och mark totalt.cent av

Andelen och antalet och frånskogsbränder växlande år årtillgräs är
beroende på hur långt våren kommit påsk och Valborg inträffar.när
Detta kan givetvis förklara del variationema i det totalaäven en av
antalet fyrverkeribränder mellan år.enstaka bränderAntalet i byggna-
der torde mindre påverkad förhållandendessa varför statistikvara av

dessa torde rättvisandeöver bild vid jämförelse utveck-ge en mer av
lingen mellan år.enstaka
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Tabell 2: Brandorsaker brand i byggnad 1996-1998 enligt Räddnings-
verkets statistik.

Soteld 11,2 %
Anlagd uppsåtmed 10,3 %
Tekniskt fel 9,8 %
Glömd spis 7,3 %
Värmeöverföring 6,8 %
Gnistor 3,8 %
Levande ljus 2,7 %
Rökning 2,4 %
Barns lek med eld 1,9 %
Självantändning 1,8 %
Hantverkare 1,6 %
Återantändning 1,0 %
Blixtnedslag 1,0 %
Fyrverkerier 0,6 %
Explosion 0,4 %
Annan 7,6 %
Okänd 20,1 %
Orsak angiven 10,1 %
Summa 100 %

6.3.4 Utvecklingen antalet bränder orsakadeav av
pyrotekniska under 1990-taletvaror

Räddningsverkets statistik bra bild brandsituationen 1996-ger en av
1998. Någon för landet heltäckande statistik avseende bränder orsakade

fyrverkerier finns inte för perioden föreav 1996. sammanställningar
för längre period har dock gjorts vissa räddningstjänstenen Utred-av
ningen har erhållit underlag från räddningstjänstemaett i Stockholm,
Göteborg/Mölndal/Kungsbacka och Malmö. Befolkningsmässigt
omfattar detta underlag knappt 20 landets befolkning.procent av
Utredningen bedömer detta underlag kan vissaatt indikationerge om
utvecklingen i landet helhet under perioden.som

Tabell Antal fyrverkeribränder åren 1991-1994 Stockholm, Göte-
borg och Malmö.

1991 1992 1993 1994
43 46 41 41
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nivå periodenstabil underrelativtindikerarUppgifterna i tabell 3 en
föruppgifterfinns jämförbaraoch MalmöGöteborg1991-1994. För

för 1995.1991-1998 med undantagperioden

åråren 1991-1998 exkl.fyrverkeribränder underAntalTabell
Göteborg och Malmö.1995

19981996 19971992 1993 19941991
2618 2522 2421 17

perio-stabilitet underden relativti tabell 4 indikerarSerien även stor
kan dock iakttagas.den. ökande trendEn svagt

fyrverkerierbränder orsakade6.3.5 Analys av av
1996- 1998

1996, 1998avsnitt statistiken för 1997 ochAnalysen i detta görs
sammanslagen.

fyrverkeriBrand i byggnad orsakad av

periodendet totala antalet bränder orsakade fyrverkeri underAv av
totalt 130 stycken klassificerades 209 brand i bygg-l stycken som

vilket i byggnad.nad motsvarade knappt 0,6 alla bränderprocent av
avsågdessa flerbostads-Av 23 stycken villor/radhus, 23 skolor 91samt

hus. respektiveDetta 0,2 2,0 0.9motsvarar procent, procent procent av
totala antalet motsvarande bränder. Resterande 72 stycken relativtvar
jämnt fördelade byggnadstyper lager, rivningshus,antalett
avfall/avlopp/rening, hotell, lantbruk bostad m.m..

Inom fyrverkeribränder andelen villabränder betydligtärgruppen
lägre vad den i bränder i byggnader helhet 11än är gruppen som pro-

23 andelen bränder i skolor och i fler-procent. Omvänt ärcent mot
bostadshus högre.

framgårVad gäller brändemas omfattning statistiken 128attav av
de 209 bränderna släcktes i startföremålet varför isjälva branden dessa
fall har varit rökutveckling,mycket begränsad, i vissa fall enbart med
vilket i föroch sig kan orsaka betydande skador. resterande släcktesAv

Övrigabränder få42 i 39 bränder hann omfatt-störrestartrummet. en
ning innan de kunde släckas.

Utav de 91 bränderna i flerbostadshus kunde 65 släckas i själva
startföremålet i trädgårdsmöb-soptunnor skräp balkonger,soprum,



SOU 1999: 128 Problem förknippade med användningen jjørverkerier 95av

ler etc. Av underlaget framgår två-trei fall fick brandenatt störreen
omfattning och kom omfatta del eller hel lägenhet.att av,

Vad gäller de 23 bränderna i skolor nio mycket ringavar av
omfattning och omfattade endast rökutveckling eller släckta närvar
räddningstjänsten anlände. Huvuddelen Övriga släcktes i startföre-av
målet marshall, klädskåp, postlåda, kontorsstol etc. Ien brand förefal-
ler skadorna ha blivit omfattande förskola.mer

Utav de 23 bränderna i villor/radhus tyder underlaget på ingenatt
dessa orsakade totalskada. I fall övervåningen förstörtsav ett par synes

och i fem-sex fall bränderna i omfattningen tvåellerettvar rum.
Övriga bränder hade mycket begränsad omfattning brand ien ytter-

brand ivägg, brand i torktumlare, mindre brand igarage, pannrum,
brand i madrass balkong etc..

Tabell Bränder i byggnad orsakade fyrverkerier 1996-1998av samt
andelen fyrverkeribränder totala bränder i byggnad.av

Typ byggnad 1996 1997 1998av
Villa 6 3 8
Flerbostadshus 40 27 24
Rad-/par-/kedjehus 3 l 2
Lantbruk ej bostad 3 5-
Lager 2- -
Skola 4 8 11
Fritidsgård l- -Övrigt 25 15 21
Totalt antal fyrverkeribränder 78 60 71

Bränder totalt byggnader 13 266 12 290 11 166
Andel fyrverkeribränder 0,6 % 0,5 % 0,6 %

Av tabell 5 framgår flerbostadshus den byggnadstypatt är oftastsom
drabbas fyrverkeribränder det totala antalet fyrverkeribrän-av samt att
der i byggnader förefaller ligga relativt konstant nivå under perio-en
den 1996-1998.

Brand" i byggnad" orsakad fyrverkeriav

Utav de totalt 1130 bränder orsakade fyrverkerier under 1996-1998av
avsåg 921 stycken bränder i byggnad vilket 1,9motsvarar procent

totala antalet bränder i byggnad. Caav 40 eller 387 styckenprocent
dessa avsåg bränder på trädbevuxenav mark gräsbränder.
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inklusive hyggeskogsmarkavsåg produktiv samtstycken20
skogsmark. Avproduktivickemarkträdbevuxenstycken137 annan

containrar 3,0brand iavsåg styckenbl.a. 165resterande procent av
papperskorg/soptunna.styckencontainerbränder och 45alla

i skog ochbränderenbartGår vidare och analyserar gruppenman
i ochfyrverkeribränder skogskillnader mellanvissaframkommermark

bränderSåledes andelenhelhet.och ärmark somgruppen
fyrverkeri-väsentligt högre imark gräsbränderträdbevuxen gruppen

55 procent. Dettamed knapptjämfört70bränder ca procent
skogsmark väsentligtproduktiviåterspeglar andelen bränder ärsig i att

jämfört medfyraknapptfyrverkeribrändervadlägre procentavser
nöjesfyrverkerier framför-förklarasvilket kancirka 12 procent attav

användes iallt tätorter.
och markmått storlek i skogbrändemas ärrelevantEtt ute

fyrverkeribrändema motsvaradeareal. Statistiken visaravbränd att
antalsmässigadenavbrända arealen medan0,6 den totaltprocent av

ibrandorsaker vid bränder skogOlikaandelen uppgick till 3,1 procent.
framgår 6tabell nedan.och mark av

derasmark 1997-1998 ochBrandorsak vid bränder i skog ochTabell 6:
Räddningsverkets statistik.procentuella fördelning enligt

16,2Eldning %gräsav
lek eld 12,1 %Barns med

uppsåt 6,7Anlagd med %
Lägereld 4,9 %
Blixtnedslag 4,8 %

3,9 %Fyrverkerier
Övriga gnistor 2,9 %
Återantändning 2,4 %
Tågbromsning 1,4 %
Rökning 1,4 %
Sjävantändning 0,7 %
Tekniskt fel 0,4 %
Värmeöverföring 0,4 %
Hantverkare 0,3 %
Explosion 0,1 %
Annan 9,0 %
Okänd 32,6 %
Summa 100 %

produktiv skogsmark särskiltEkonomiskt torde bränderna i vara av
totala antalet bränder iintresse. Fyrverkeribrändemas andel det pro-av
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arealavbrändAndelen1,0uppgick tillskogsmarkduktiv procent.ca
skogs-produktivFyrverkeribrändema iendast 0,03dock procent.var
barnssmå. Vidare kanmycket nämnasattsåledes relativtmark är sett

eld-fyrverkerier. Avengånger fler bränderfyra äneld orsakarlek med
fyrverkerierbrandorsakervanligare änoch lägereldning ärgräsav

tabell 6.

1996-1998.fyrverkerierorsakadei byggnadBränderTabell 7: av

199819971996Brandplats
10 28Papperskorg
9 79Soptunna

514955Container
l 71Personbil

Övriga 22vägfordon l
10 73Produktiv skogsmark

2442 71trädbevuxen markAnnan
9773 217markträdbevuxen
3872 55Annat

235264 424Totalt

ökadei byggnadframgår antalet fyrverkeribrändertabellAv 7 att
åter Sannoliktminska 1998.1996 och 1997 förstarkt mellan äratt

förändringareftersom dessavädersituationen viktig förklaring näs-en
i och mark.på antalet bränder skoghelt beror förändringartan av

på året brändernaNär inträffar

kopplade till vissaanvändning fyrverkerierAllmänhetens ärav
nyårs-, påsk- Valborgsmässofirandet.till ochhelghögtider, framförallt

följer iolika delar landet ochTraditionema varierar dock mellan av
Sålunda påsken ieldar. det gällertraditionen större ärgörastort att som

i mellansverigedär luntning vanligt förekommande,Västsverige s.k. är
nyårsaftonvårfirandet firadet vid Valborg. Attoch i Sverige ärnorra

fyrverkerier vanligt hela landet.med är över
erhållit frånpå räddnings-Tabell 8 bygger det underlag utredningen

Malmö och omfattartjänstema i Göteborg/Mölndal/Kungsbacka och
totalt 200 fyrverkeribränder 1990-1998:ca

4 19-1958
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året8: Brändemas procentuella fördelning baseratTabell över upp-
frångifter räddningstjänsten i Göteborg/Mölndal/Kungsbacka och

Malmö 200 bränder.

påsk25/ 12-5/ Valborg övrig tid1
Göteborg 38 % 34 % 2 % 27 %
Malmö 78 % % 0 %1 % 21

Tabell 9 bygger antalet fyrverkeribränder i byggnader 1996-under
1998 dvs. totalt 209 bränder i byggnad enligt Räddningsverkets stati-
stik för hela landet.

Tabell 9: Bränder i byggnad fördelad året enligt räddningsverketsöver
statistik årenför 1996-1998 209 bränder, hela landet.

påsk25/12-5/1 Valborg övrig tid
54 % 16 % 7 % 23 %

I tabell 8 och 9 har till Valborg hänförts bränder inträffade Val-ovan
borgsmässoafton +/- fem påskendagar. För påskaftongäller +/- fem
dagar.

Vilken fyrverkeriertyp orsakar bränderav

Underlaget för bedöma vilken pyrotekniska produkteratt typ av som
orsakar bränder mycket begränsat. räddningstjänstemasär I rapporter
finns kortfattade beskrivningar händelserna. gårOftast det inte attav ur
dessa beskrivningar utläsa exempelvis huruvida branden orsakats av
smällare eller raket. Tabell 10 bygger genomgång redo-av en av
görelser för 317 fyrverkeribränder frånunderlag räddningstjänstema i
Göteborg/Mölndal/Kungsbacka och Malmö 1990-1995 från rädd-samt
ningsverket avseende 209 bränder i byggnader 1996-1998:

Tabell 10: Brandorsak produkhänsyn.ur

Totala antalet fyrverkeribränder 3 17
härav smällare 62
raket 48
tomtebloss/marshaller 8

angivet 199
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Även ovanstående tabell brän-så indikerarosäkert attunderlaget ärom
raketer.smällaregradungefär lika högiorsakasder som avav

fyrverke-orsakadebränderförKostnader6.3.6 av

rier

År uppdragKarlstadHögskolan ividBjörn Sundgjorde1997 av
olyckor "Sam-kostnader församhälletsstudieräddningsverket aven

sambandRäddningsverket, P21/97. Iför olyckor",kostnaderhällets
Iför bränder.kostnadernaberäkningsärskilddärmed gjordes aven

resultatet:nedantabell anges

1995.för bränder underKostnaderTabell 1

bränder mkrKostnader förKostnadsslag
107Medicinska kostnader

2Rehab. Kostnader
115Produktionsbortfall

3 103Materiella kostnader
024Administr. Kostnader 1

Övriga 256kostnader
4 607Totalkostnader

från Försäkringsförbundetshämtademateriella kostnadernaDe är
gjorts efter-uppjustering fem procentstatistik. I studien har vissen

inte omfattas försäk-antagits viss andel brändernadet att avavsom en
försäkringsbola-kostnader förring. Administrativa kostnaderna avser

socialförsäkringssystemets administrationvissa kostnader för samtgen,
Övriga kostnaderuppskattad kostnad för polis- och rättsväsen.en

räddningstjänsten.beräknad kostnad förutgörs av
skadeutfal-Försäkringsförbundet justeratSedan studien gjordes har
uppgå tilltill skulle kostnadernalet för 1995. Tas hänsyn detta

år234 mkr 1995.4
fyrverkeribrändernaperioden 1996-1998 utgjordeUnder

660 alla bränder. Appliceras denna andel1 130/83 1,35 procent utav
på erhålls mkr i kostnad för fyrverkeribrändema.totalkostnaderna 57

Ovanstående överskattning. 130 fyrverkeribrän-dock De 1är en
innehåller i skog och mark. betydligtdema 544 bränder Detta är en

för Vidare dessa bränderandel bränderna totalt.större än är väsent-av
mindre genomsnittligt förligt omfattning med avbrunnen areal änmätt

produktivbränder i skog och mark i allmänhet, framförallt vad gäller
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skogsmark ekonomisk synvinkel sig intressant. Såledester mestsom ur
avbrunnen areal vid fyrverkeribrändemaär i produktiv skogsmark

endast trettiondedel motsvarande areal för bränder i skog ochen av
mark orsakade andra faktorer. En korrigering har därför sågjortsav

genomsnittlig avbrändsätt areal i bränder i produktivatt gruppen
skogsmark respektive övriga bränder i skog och mark har applicerats
den totala avbrunna vid motsvarande bränder fyrverkerier.ytan av
Antal bränder i skog och mark orsakade fyrverkerier dåskulle uppgåav
till 96 stycken. Tillsammans med de 209 bränderna i byggnad skulle
således antalet 305 bränder orsakade fyrverkerier användas i kal-av
kylen vilket 0,36 Appliceras denna påandelmotsvarar total-procent.
kostnaden skulle det kostnad 15 mkr.ovan ge en ca

Med hänsyn till övriga bränderäven orsakade fyrverkerieratt ärav
begränsad omfattning så sannolikt dettaär även överskatt-av mer en

ning.
Tilläggas kan i ovannämnda osäkerhetsintervallatt rapport ettanges

plus/minus 20 vid 95 konfidensintervall. Kostna-procent ett procent
derna för fyrverkeribrändema skulle därmed enligt Appliceras detta
den kalkyl gjorts uppgåhär till högst mellan 12 mkr ochsom som
18 mkr.

6.3.7 Sammanfattning

Räddningsverkets statistik möjlighet för perioden 1996-1998 fåattger
relativt detaljerad bild antalet bränder orsakade fyrverkerier.en av av

Statistiken omfattar sådana bränder där räddningstjänsten engagerats.
Även det förekommer bränder detta så måsteutöver dessa bedömasom

tämligen harmlös och torde kunna bortse frånvara natur demav iman
detta sammanhang.

Bränder orsakade fyrverkerier begränsadutgör delytterstav en av
det totala antalet bränder i Sverige eller i genomsnitt 1,4 underprocent
perioden 1996-1998. Kostnaderna för dessa bränder kan uppskat-grovt

till drygt 0,3 de totalatas brandkostnadema.procent av
År 1996-1998 orsakade fyrverkerier totalt 1 130 räddningstjänst-

ingripande avsåg209 byggnader. Under 1998 uppgick antalet tillvarav
304 respektive 71. Bränder i byggnader torde i detta sammanhang vara

främst intresse dels risken för personskador, dels därförav dep.g.a. att
ekonomiskt sannolikt spelar roll övrigastörre bränder.än

Detta innebär 0,6 det totala antalet bränderatt i byggna-procent av
der orsakades fyrverkeriprodukter. Ser enbart till villor/radhusav
orsakades 23 bränder fyrverkeri vilket 0,2 allamotsvararav procent av
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fyrver-orsakadesbränder i flerbostadshusbränder i villor/radhus. 91 av
bränder flerbostadshus.allakeri vilket utgjorde 0,9 procent av

förfyrverkerier svarademark orsakadeBränder i skog och av
markvid bränder i skog och0,6 totalt avbrunna arealendenprocent av

produktiv skogsmarktreårsperioden. enbart tillunder Ser som urman
tilluppgick andelensynvinkel intressantastekonomisk torde vara

så mångagångerorsakar fyra0,03 lek med eldendast Barnsprocent.
fyrverkerier.bränder i skog och mark som

fyrverkeriproduk-vidare bränder orsakadeUnderlaget antyder att av
Skillnadentill sin omfattning begränsade övriga bränder.är änter mer

relativt liten vad bränder i byggnader däremot mycketär storavser men
vad gäller brand i skog och mark.

Möjligheten bedöma utvecklingen antalet bränder orsakadeatt av av
fyrverkerier under 1990-talet begränsad. statistik utredningenDenär

tillgånghaft nivåntill indikerar varit relativt konstant, möjligen kanatt
spårasökning åreni statistiken. För 1996-1998 finns relativten svag

nivå år.bra statistik och denna oförändrad Efter-tyder under dessa
andelen bränder i skog i fyrverkeribränderoch mark ärsom gruppen

hög och dessa såvältorde väderberoende beroende närvara som
året påsken måsteinfaller försiktighet iakttagas vid jämförelserstor

år.mellan enstaka
Omkring 75 bränderna orsakade fyrverkerier inträffarprocent av av

i samband med de "fyrverkerihelgema" nyårsafton, påsk ochtre stora
Valborgsmässoafton 60och alla fyrverkeribränder harprocent av

nyårsfirandet.samband med Betydande lokala variationer förekommer.
Således påskhelgen på" fyrverkerihelg" västkusten.är storen

Den tillgängliga statistiken indikerar smällare och raketer äratt
ungefär lika vanliga brandstiftare.

6.4 Olägenheter för människor

6.4.1 Inledning

föregåttI debatten utredningens tillsättning framhållitshar fyr-attsom
verkerier, framförallt sådet kallade okynnessmällandet, orsakar olika
former olägenheter för människor och krigsskadadeattav personer
skulle Någonsärskilt drabbade. statistik belyser dettavara som pro-
blem finns inte, utredningen har försökt fram underlagta ettmen som
kan uppfattning och omfattningen dessa olägenheter.artenge en om av
I avsnitt 6.4.2 påverkandiskuteras den användningen fyrverkerierav
kan ha människor påverkangenerellt och i 6.4.3 den den kan ha
krigsskadade personer.
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6.4.2 Fyrverkeriers påverkan på människor

generellt

I debatten fyrverkerier har framhållits de olägenheter och störningarom
okynnessmällandet orsakar allmänheten, inte minst äldresom personer.

Främst torde dessa olägenheter bestå i det obehag oväntade ochsom
överraskande smällar och orsakar. Det kan också handlagator torg

Ävensmällande i trappuppgångar, skadegörelseom i formetc.soprum
smällare i brevlådor framhålls i debatten problem.av etc ettsom
Någon statistik redovisar omfattningen dennasom typav av pro-

blem finns inte. Av den enkät till kommunerna SIFO utfört försom
utredningens räkning framgår emellertid 45 kommunernaatt procent av
har infört lokala föreskrifter användningen fyrverkerier i kom-om av

och vad benämnts "allmännaatt störningar"munen för äldre, hör-som
selskadade, hundar den viktigasteär orsaken jämför avsnitt 4.2.2.

Vissa de händelser här torde anmälas tillav polisen.som avses
Länskrirninalpolisen i Stockholms län har för utredningens räkning
tagit fram viss statistik sådanaöver anmälningar där smällare och fyr-
verkerier varit inblandade årenunder 1995-1998 tabell l. Anmäl-
ningarna brott såsom skadegörelse, ofredande,avser allmän vårdslöshet
m.m.

Tabell Polisanmälningar relaterade till smällare och raketer i Stock-
holms län 1995-1998.

Brottsgrupp 1995 1996 1997 1998 Totalt
Skadegörelse 198 237 242 173 850
Ofredande 38 59 62 45 204
Allmän vårdslöshet 41 62 44 39 186

rMisshandel 22 24 33 30 109
Övrigt 80 67 90 83 320
Totala "fyrverkeri- 379 449 471 370 1669
brott
Total antal anmälningar 290 816 305 033 313 516 305 241 1 214 706

Statistiken har tagits fram via datasökning anmälningar där ordenav
smällare eller raketer eller del dessa ingår. Detta innebär visstav att ett
antal icke relevanta anmälningar kommit med i underlaget. Manuella
stickprov indikerar siffrorna ligger 5-10att för högt. Detta börprocent
dock ha mindre betydelse vad gäller utvecklingen årenöver eftersom
det inte finns någon anledning felets storlekanta att systematiskt
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knall-andraanmälningarnavissaVidare kanvarierar tiden.över avse
smällare.produkter än

genomsnittåren 1995-1998 ide fyraredovisas underI underlaget ca
rake-smällare ochkopplade tillbrotthandlaranmälningar420 omsom

dettaovanstående över-till ärmed hänsynOm attantar enter. man
någorlunda riktigt antalså skulle7,5skattning med ettprocent vara ca

befolkningsfördel-enbartestimat baseratnationelltstycken. Ett385
tillkoppladepolisanmälningar1900-1950då indikeraskulleningen att

helheti landetfyrverkerierochanvändningen smällare görs somav
år.varje

inte minstkalkyl,dennaflera invändningarfinns givetvisDet mot
fyrverkerier ianvändningförutsätterfaktum dendet att avsamma

användningsätt.omfattningsåväl vadövriga delar landet, somavserav
till kommunerna. Avframgår nämnda enkätså inte falletAtt är av ovan
kommunernaframgår de 55deldenna procentstoratt somavaven

fyrverkerier skälordningsföreskrifter rörandeinfört lokala angettsom
sådana föreskrifterstorleksordningendenproblemen inte varit attatt av

toleransnivån anmälningsbenägen-ochvarit motiverade. Vidare kan
heten variera.

anmälningarpolisanmälningari relation till det totala antaletSett är
framgårfå. andelentabellenkopplade till fyrverkerier Av attytterst

0,01-0,02motsvarar procent.
årenanmälningar mellanperioden varierar antaletSett över men

fyraårsperioden nivånförefaller reltivt konstant.under helhet varasom
såvälsåledes 1995 1998.anmälningar uppgick till 370Antalet somca

från framgår vanligasteStockholms län detAv underlaget att
ofredande drygtfyrverkeribrottet skadegörelse 50 procent,caär

vårdslöshet misshandel10 allmän drygt 10 procentprocent, samt
anmälningarnadrygt 5 Vidare gäller 65procent. procentatt ca av

årperioden januari respektivegjordes under 15 december 15 samt att-
avsåg smällare.80 anmälningarnaprocentca av

uppgift totala antalet anmälningar underEn intressant detär att utav
under periodenperioden, dvs. 1669 stycken, gjordes totalt 310 stycken

avsågår.15 december-28 december respektive Utav dessa 95 procent
smällare.

påverkan på6.4.3 krigsskadadeFyrverkeriers per-

soner

På förutredningens uppdrag har chefsöverläkaren vid Centrum tortyr-
och traumaskadade, Söndergaard, promemoriaHans Peter upprättat en

påverkanden fyrverkerier ha krigsskadadekan personer.om
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I Sverige fanns den 1 januari 1999, enligt statistik från Statens
Invandrarverk, cirka miljon människor födda utomlands.en som var
Det antal sedan 1950 beviljats uppehållstillstånd flyk-personer som av
tingskäl uppgår enligt källa till cirka 350 Många000samma personer.

dem har enligt promemorian upplevt krig antingen civilt offerav som
eller deltagare och del dem krigsskadade.är Den vanligastesom en av
psykiatriska åkomman PTSD eller posttraumatisktuppges stress-vara
syndrom. Starkt förenklat kan denna sjukdom enligt promemorian
beskrivas det återuppleversättet hotande händelseatt en person en

störande minnesbilder/ mardrömmar/flashback eller upplever starksom
vända i situation påminner händelsen.en som om

I sjukdomsbilden ingår vidare särskilda psykologiska reaktioner och
sömnproblem, överspändhet, irritabilitetsymptom och benägen-som en

het påöverreagera oväntade stimuliatt smärre skotträdsla. För att en
skall lida PTSD krävs har vissperson attanses symptomenav en var-

aktighet och individen svårigheterhar fungeraatt socialt eller iatt
arbete. pågåendeI forskningsprojektett hälsotillståndet blandom
nyanlända flyktingar enligt promemorian 90 de haftuppger procent att
krigsupplevelser och hälften uppfyller kriterierna för PTSD. I tredje-en
del dessa fall kan sjukdomen bli kronisk. Med detta utgångs-av som
punkt skulle det enligt promemorian kunna uppskattas minst 10att pro-

den totala flyktingpopulationencent uppvisarav PTSD,symptom
det sannoliktgör de riskerar få påtagliga problemsom att att ovän-av

tade ljud. För individer lider PTSD kan enligt fyrver-som rapportenav
kerier besvärande. Av intresse för utredningenstortvara detär att
enligt promemorian är avgörande betydelse individen för-ärav om
beredd. Det deär oväntade explosionema alltså i huvudsak orsakarsom
lidande.

6.5 Olägenheter för djur

6.5. 1 Inledning

I debatten användning fyrverkeri och därvid framföralltom smäl-av av
lare har djurs och framförallt hundars rädsla för höga ljud intagit en
framträdande roll. Utredningen har därför Sveriges lantbruksuni-gett
versitet i uppdrag kartlägga och omfattningenatt de skadorarten ochav
olägenheter fyrverkerier kan orsaka hundar. I studien,som redo-som
visats i särskild behandlas bland fråganen rapport, hundarannat om

på smällare och andra fyrverkerier och i såreagerar fall varför påoch
vilket sätt Vidare försökgörs uppskatta hur mångaett hundaratt som
drabbas.
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artiklargenomgång vetenskapligaRapporten samtär avaven
harEnligtpopulärvetenskaplig karaktär.underlag rapportenmerav

för yrkenföreträdaregång tagits medkontaktvidare under arbetets
djursjukvårdare, inomforskareområdet såsom veterinärer ochinom

SvenskaKennelklubben ochföreträdare för Svenskaveterinärmedicin,
m.fl.hundpsykologerBrukshundsklubben,

sammanställtvidare Apoteket ABPå utredningen haruppdrag av
hundarskrivits tillmedellugnandestatistik antal utrecept somomom

1996-1998.under tiden

Är såiför hundar ochproblem6.5.2 höga ljud ett

fall varför

påvetenskapliga underlaget dettadetkonstaterasI attrapporten
område råder samstämrnighet bland demdetbegränsat,är storattmen

rädslaområdet kan medinom hundarverksammaär att reageraomsom
smällare. Enligthöga ljud skott ochoch obehag ärrapportent.ex.

erfarenhetljud allmänt känd ochvissa hundars rädsla för höga genom
djursjukvårdare,såsommånga yrkeskategorier veterinärer,belagd inom

reaktion ljudinstruktörer m.fl. Hundarnas högaochtränare tsom ex
från mindreallt teckensmällare varierar. Reaktionen kan vara

paniktillstånd.svårare då chock- ellerobehag till fall hunden uppvisar
enligtvissa hundar negativt höga ljud styrksAtt rappor-reagerar

många år genomförts för väljade mentaltester under att utten av som
framgårFrån olikalämpliga änstehundar. resultaten dessa tester attav

tydligaindivider olika skott och det finns vissa tenden-attreagerar
långa erfarenhettill vissa överlag kraftigare. Denattser raser reagerar

frånfinns visar enligt reaktion starkadessa tester rapporten attsom
ljud skott, smällare gammalt och välkänt problem näräretc. ettsom

samhället.vill använda hundar till olika funktioner iman
I refereras forskningsprojekt i Holland rörde hun-rapporten ett som

stressreaktioner då för ljud, försö-dars de höga elstötar Iutsattes m.m..
flertal, företeelser och situa-ken användes olika s.k. dvs.ett stressorer,

påverkationer förväntade sig Gradenskulle hundarna. avsom man
kortisolhalten i saliv. de användablod och Avmättesstress genom

kraftigaste effekternaimpulsljudet 110-120 dB destressorema gav
både vad gällde hundamas beteende och kortisolhalten.

för enligtAv intresse utredningen forskarnaär att rapporten menar
effekt hundarde störst/kraftigast deäratt stressorer somsom ger

förvarning. Enligt detta bra med denkommer stämmerutan rapporten
djur vid händelser lederallmänt accepterade hur reagerar somsynen

påtill stressreaktioner. därför viktigt skilja olikaDet kan att typervara
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höga ljud, skott, smällare, åska.raketer och detNär gällertex.av
stressreaktioner det sannoliktär smällare kan raketeratt värre änvara
och kanske skott. Skälen skulle frånäven värre ljudetän smäl-attvara
lare oftare kommer helt oförberett och oförklarligt för hunden och kan-
ske förekommer under längre tidsperiod frånljudet andra fyrver-änen
kerier.

I påpekas andra förklaringar till höga ljud kan kraf-rapporten att ge
tiga och rädslereaktioner hos hundar. Eftersom hundarstress- har ett,
jämfört med människor, bredare frekvensområde inom vilket de uppfat-

ljud kan det så de till frånskillnadtar människan verkligenattvara
upplever hur högt impulsljud Detta skulle kunna betyda deett att
upplever direkt vid höga impulsljud.smärtaen

pågåendeUnder forskning i Holland har undersökt vadnu man som
orsakar kronisk Enligt visar hitintills opubliceradestress. rapporten
resultat höga ljud under begränsad tid inteatt kronisk hosen stressger
hundar i den utsträckning social isolering och mycket begrän-t.ex.som

Vad gällersat användningenutrymme smällare indikerar dettager. av
det betydelseär hur länge hundenatt stor för detta.utsättsav
I ytterligare problemrapporten nämligentas det hundett attupp en

kan generalisera det ljud den rädd för såär liknande ljud plat-att samt
och händelser hunden associerar med ljudet utlöser rädslan.ser som

Generaliseringar och associationsinläming detta slag sker lätt enligtav
och kan mycket besvärliga.rapporten vara

I berörs kortfattat fråganävenrapporten hur katter påom reagerar
höga ljud. Här bilden enligtär dock oklar. gårDet interapporten att
utesluta det kan problematt med rädsla för höga ljudett hos kat-vara

detta har inte undersökts.ter, men

6.5.3 Hur omfattande problemetär

I konstateras det inte finns mångarapporten vetenskapligtatt genom-
förda och väldokumenterade undersökningar hur vanligt det är attav
hundar höga ljud. påBaserat framförallt antal skriftligareagerar ett
enkäter till hundägare dras i slutsatsen minst tredjedelrapporten att en

hundägama deras hundar visar ellerav att mindre starkanser mer
rädsla för smällare och andra fyrverkerier. Antalet hundar i Sverige
beräknas totalt uppgå till 800 000. Enligt indikerar preli-rapportenca
minära data fem Sveriges hundar,att dvs. drygt 35procent 000,av
påverkas så starkt de medicineras varje år för klaraatt smällare ochatt
andra höga ljud. Samtidigt i för medägarerapporten attvarnas pro-
blernhundar har högre benägenhet besvara enkäter dettaen att om pro-
blem, varför bortfallet i problemägare kanutan större.gruppen vara
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räk-utredningensgjort förApoteket ABsammanställningdenAv
framgårhundarmedel förlugnandeförskrivningavseende attning av

tilluppgick antalet1996under 1998skrevs17 800 utrecept caca
kanframgår och deninteförskrivningentillAnledningen15 800.

särskiltmedel, vilkatvå lugnandesjälvfallet variera. För typer av
årsförskrivningen25skotträdsla, skerförrekommenderas procent av

till delöverutskrivningenmånad. kandecember Detunder storantas att
tvådecember. Dessafyrverkerier underanvändningentillkoppladär av

årsför-den totalacirka 20endast förläkemedel stod dock procent av
1000motsvaradei decemberöverutskrivningenskrivningen och ca

recept.
mångasåintestöder därmedstatistikApoteket AB:s att som

fyrverkerier.grund Enårligen medicineras000 hundar skulle35 av
medicineras med enstaka tabletterhundarförklaring kan att somvara

naturmedel inteveterinärer eller medöverlämnas receptutan somav
år.fleraåterfinns receptstatistiken. Vidare kan täckai ett recept

påverkan miljön6.6 Fyrverkeriers

6.6. Inledning1

LuftvårdsforskningUtredningen har Institutet för ochVatten-gett
miljöpå-i uppdrag kartlägga och omfattningen denIVL att arten av

påverkan.verkan fyrverkerier kan orsaka och värdera dennaattsom
Studien internationell litteraturstudie, delsdelsutgörs av enav en

hälsopåverkan Sverigebedömning den miljö- och fyrverkerier i kanav
utifrån fyrverkerier. följerha uppskattning använd mängd Nedanen av
sammanfattning institutets rapport.en av

6.6.2 Fyrverkeriers sammansättning

bestårfyrverkeripjäs flertal den förpackas iEn komponenter ochettav
hölje i effektdelamaplast eller De vanligaste änmena ärett av papper.

strontiumnitrat och strontiumkarbonat; bariumnitrat; antimontrisulfid;
kopparoxid och kopparkarbonat; järn och jämoxid; ammoniumnitrat

ammoniumperklorat; kaliumnitrat kaliumperklorat; aluminium;och och
magnesium; titan och svartkrut.

ingårprodukter tillverkas i inteI västvärlden ämnensom numera
frånkvicksilver arsenikföreningar. vissably, och I produktersom

återfinns frånAsien dock fortfarande bly och det Asienär som merpar-
importen kommer. Kemikalier används vid tillverkningenten av som
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fyrverkeriartiklar kan vidare förorenade, varför miljöskadligaav vara
metaller oavsiktligt kan ingå. De frånrestprodukter fyrverkerier som
kan orsaka hälso- eller miljöproblem partiklar utsläppär metal-samt av
ler. Emissioner gasformiga föreningar såsom kväve- och svaveloxi-av
der eller organiska föreningar i olika former kan förekomma, men
utsläppen betraktas, i den mån föreligger,de försumbara.som

6.6.3 Utsläppsmängder från fyrverkerier och andra
källor

1 tabell 1 nedan, kolunm hämtats från IVL:s redovisassom rapport,
den beräknade utsläppsmängden olika vidämnen användningenav av
fyrverkerier under år i Sverige. Beräkningen har utförts inomett ramen
för projekt initierats Miljöförvaltningenett i Göteborg ochsom av
utgår ifrån fyrverkerier till värdeatt 250 årligenMkr används iett av ca
Sverige. Det skall beaktas enligt utredningens kartläggningatt används
i Sverige årligen fyrverkerier till värde 230 miljoner kronorett av
inklusive och inte 250, jämför avsnitt 2.4.2. Det förhållandemoms att
den beräknade användningen lagts till grund för över-som rapporten
värderats något saknar betydelse för slutsatserna. På basis försälj-av
ningsfördelningen har analyser mängden ingående olika ärrmenav
utförts vad bedömts representativt urval. Mängdensom ettvara
ingående harämnen sedan räknats till riksnivå.upp

I kolumn 2-4 i tabell 1 redovisas beräknade totala utsläppsmängder
via punktkällor till luft och år 1995 källa: SCBvatten respektive via
s.k. våtdepositioner källa: IVL.
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i jämför-i Sverigefrån fyrverkerierårliga utsläppBeräknadeTabell
och1995i Sverigefrån punktkällortill luft ochmed utsläppelse vatten

Sverige.metaller ivissavåtdepositionenstorleksordningen avav

53 421
Våtdeposition Ingentillfrån UtsläppUtsläpp tillUtsläppMetall
rmkg/år applikation1995luft 1995fyrverkerier vatten upp-

i modernakg/år skattadkg/årkg/år stor-
fyrverke-leksordning

IArier
12 000Aluminium
000400-1Antimon

IA830 30-40 0003005 1Arsenik
20-9 750Barium
000110

400 00038 000 13 0002 750Bly uca
25Bor

IAFosfor 27,5
550Järn

15 000 IA780 1 800Kadmium 2,3 ca
IAKalcium 375

750Kalium 41
000 IA50,75Kobolt ca

500 0009 800 50 000Koppar l 925 ca
40-50 00014 000 11 000Krom 62,5

920 2-3 000 IAKvicksilver 0,08 880 ca
Magnesium 7 250
Mangan 55

32 000 000 50-60 000 IANickel 37,5 15 ca
Strontium 725
Titan
Vanadin 100 000 IAca

300Zink 325 140 000 580 000 3 000 IAca
Utifrån från dåVattenfestivalen 20 Sb beräknadesemitteras. Detta harberäkningar kg
räknats analogin Vattenfestivalens utsläpp motsvarade 2-5% deenligt attupp ca av

fråntotala utsläppen konsumentfyrverkerier i Sverige.
$Uppskattat Östlundfrån 1999, 20 000-110 000Stembeck och kg.
IAförek0mmer förorening eller legeringstillsats e.d.som
nBly förekommer enligt uppgift inte i västvärldens fyrverkeritillverkning, men
förekommer förmodligen fortfarande i Kina.

våtdepositionMed uttvättning med nederbördm1 avses
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6.6.4 Slutsatser utsläpp stoft och partiklarav-

I IVL:s konstateras luften innehållerrapport partiklar olikaatt stor-av
lekar, olika kemiska sammansättningar och med olika ursprung.
Utsläpp partiklar förekommer från olika förbränningspro-av typer av

industrier, bilavgaser, avfallsupplag, lagring råmaterialcesser, etc.av
Partiklar kan dessutom härröra från uppvirvlat damm från körbanor och
"naturligt" frånstoft mark och hav. Det kan förekomma relativt stora
korttidsvariationer i partikelhalt beroende meteorologiska faktorer
såsom vindhastighet, vindriktning, och nederbörd.temperatur

Enligt IVL effekterär fyrverkerier i form kortvarigt ökadeav av
stofthalter eller ökade halter partikulära metaller i luft klart mätbara,av

förhöjningen förhållandevisär kortvarigmen Förhöjda halterav natur.
i omgivningen metaller, kortvarigt långvarigt,eller kan ocksåav vara
mätbara generellt sprids enligtsett utsläppen frånmen fyr-rapporten
verkerier så effektivt förhöjningen halteratt eller deponerade mäng-av
der blir små. För metallemas del det emellertidår långsiktigaden upp-
lagringen i miljön sannolikt den viktigasteär rniljöeffekten sesom
6.6.6. De kortvariga haltökningama metaller i luft bedöms enligtav

försumbara.rapporten vara
Risken för akuta hälsoeffekter till följd kortvarigt förhöjda parti-av

kelhalter i samband med utomhusfyrverkerier bedöms försumbara.vara
Vid inomhusfyrverkerier finns emellertid risken känsligaatt personer,
eller upprepade gånger,personer kan upplevasom obehagexponeras
eller besvär. Negativa effekter utsläpp från pyroteknik inomhus kanav
emellertid lindras lämplig ventilation eller de pyrotekniskaav attav
produkter bedöms innehålla minst giftiga komponentersom och väljs.

6.6.5 Slutsatser gasformiga föreningar-

Miljö- eller hälsopåverkan från bildade gasformiga föreningar som
kväve- och svaveloxider, eller eventuella bildade organiska föreningar
från utomhusfyrverkerier bedöms enligt försumbara irapporten vara
förhållande till bidrag från andra källor.

6.6.6 Slutsatser emission metallerav-

I konstaterasrapporten metaller emitteras till luftatt främst i partikel-
bunden form dels i samband med utvinning och bearbetning metal-av
ler, dels då metaller används råvara vid tillverkning olikasom av pro-Ävendukter. förbränning ved, kol och olja ledertorv, till spridningav
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min-enligtharmetallernedfallUtsläpp ochmetaller. rapportenavav
nedfalletmetaller harflera1970-talet. Förbörjansedanskat kraftigt av

Sverige.halverats överänmer
i miljönupplagringenlångsiktigabedöms denEnligt avrapporten

kortvarigarniljöeffekten. Denviktigastesannoliktdenmetaller som
bedömsutomhusfyrverkerierföljdi luft tillmetallerhaltökningen avav

försumbar.litteraturgenomgång gjortsdenbakgrundmot somsomav
allmän-från fyrverkerieremitterasmetallerFlertalet de somsomav

någon signi-inte hade emitteras,i de mängderbedöms,heten använder
degrundpåverkan miljön, antingen ärnegativfikant att van-av

från fyrver-utsläppengrundförekommande, ellernaturligtligt attav
tillskot-källor. Endastsmå jämförelse med andraikerier bedöms vara

betydelse. Utsläppetsignifikantbly kunnabedöms mot-tet vara avav
från punktkällor itill luftutsläppetdet totalasju procent avsvarar

ochLufthalterförsumbart.därmed inteSverige. Bidraget tycks vara
ochutsläppsreduktioner i industringrunddeposition bly har avav

år,underkraftigt i Sverigeblyfri bensin minskatinförandet senareav
Bly i fyrver-får relativt betydelse.varje källavilket störregör att annan

vismutoxid.kerier emellertid kunnaskulle ersättas av
skulle kunnai övrigt i sammanhangetmetallerDe avvarasom

formerkoppar och kan i vissaintresse barium, Bariumantimon.är vara
sådana detförekommer sällan i haltermycket toxiskt, utgöratt enmen

från fyrverkerier i Sverigehälsorisk. bariummiljö- eller Utsläppen av
från biltrafiken i Sverige harEmissionerhar beräknats till 9,75 ton.

frånårligen avfallsförbränningtill och emissioneruppskattats 5-37 ton
frånernissionema kol-sannolikt jämförbara med biltrafiken, medanär

något relativt utsläppenförbränning beräknas högre. Trots de storavara
från tillgängliga kunskaper intebarium fyrverkerier tycks de enligtav

någon miljörisk.innebära
mikronäringsämne för alla organismeressentielltKoppar är ett som

Vid koncentrationer kopparingrediens i metalloenzymer. högre ären
för organismer. beräknade utsläppenemellertid toxiskt flertalet De av

uppgårfrån fyrverkerier, nämligen 1925 kg, till 20koppar procent av
årliga från tilltill luft punktkällor i Sverige ochde utsläppen tre pro-

från luftsamlade utsläppen punktkällor till och Kop-de vatten.cent av
mycket spritt i samhälletemellertid metall förekommerärpar en som

beräknas enligtoch de diffusa utsläppen betydande. Detär rapporten
årligen från bilarnasi Stockholm släpps fem koppar utatt t.ex. tonca

från harbromsbelägg och den frigjorda mängden tappvattensystemet
ton/år. Sverigesberäknats till cirka Om beräknar 1/8att avsex man

från konsument-befolkning bor i Stockholm, och 1/8 utsläppenatt av
årligen.områdetfyrverkerier skulle tillföras högst 240 kg Isker där, ca

pågår metallföre-för närvarande studie blandStockholm annaten om
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komst och metallomsättning. Om i denna kommer fram till hal-attman
i såmark kraftigt förhöjdaärterna det inverkar signifikant mark-att

organismema, kan enligt åtgärder utsläpp kopparrapporten mot av
behöva vidtas på lång sådanasikt. I fall kan alla utsläppskällor, deäven
mindre, ha betydelse.

Kunskapsunderlaget Sbantimon enligtär för knapp-om rapporten
händigt för tillfredsställandeatt skall kunnaett sätt utvärderaman
eventuell miljöpåverkan från fyrverkeriutsläpp.

Uppenbarligen innehåller fyrverkerier inte enbart de metaller ärsom
avsedda ingå. Mängden andraatt metaller förekommerav som som
föroreningar eller legeringar ingåendei material kan förhål-som vara
landevis betydande. Bland dessa metaller ingår kadmium Cd och
kvicksilver Hg har välkända negativa miljö- och hälsoeffekter.som
Bidragen Cd och Hg från fyrverkerier smådock i jämförelseär medav
bidragen från andra källor.

Slutsatsema i grundade påär beräkningarrapporten frånutsläppav
fyrverkerier allmänheten har tillgång till. Därutöver förekommersom
utsläpp från evenemangsfyrverkerier. Det kan dock enligt IVL uppskat-

dessa endast bidrartas medatt mindre del. Exempelvis beräknasen
Vattenfestivalen i Stockholm utsläpp barium och koppar under 1995av

två-femmotsvara utsläppen från fyrverkerierprocent användsav som
allmänheten. Sammantaget bedöms IVLav utsläpp frånav evene-

mangsfyrverkerier inte någonha påverkan slutsatserna.
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Regelverk erfarenheter i andra7 och
länder

Utredningen har genomfört studiebesök i fem länder och haftdär över-
läggningar ansvarigamed departement någotoch myndigheter isamt
fall med branschföreträdare företrädareäven och för djurskyddsorga-
nisationer. Vissa översiktliga uppgifter situationen i ocksåUSA harom
inhämtats, framförallt via kontakter med U.S. Consumer Product Safety
Commission CPSC.

Att del erfarenheterna vårai nordiska grannländer har bedömtsta av
naturligt. Vidare har utredningen besökt Tyskland och Storbritan-som

nien. Ett skäl för valet dessa länder de spelat roll i denär attav en
svenska debatten. Ett skäl Tyskland sedan länge harärannat att ett
regelverk fungerar bra, medan i Storbritanniensom man anser man
under delen 90-talet upplevt problem med användningensenare av av
fyrverkerier framföralltoch smällare och relativt nyligen genomfört
betydande skärpningar regelverket.av

I avsnitt 7.1-7.6 redogörs för regelverk och erfarenheter i Danmark,
Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland och USA. avsnittI 7.7 görs

sammanfattande jämförelse mellan de studerade länderna.en

1 Danmark

1 l Bakgrund.

1958 infördes förbud vissa fyrverkeriartiklar, bland förbjödsmot annat
artiklar med starka knalleffekter. årenUnder 1960-1964 visade flera
undersökningar hörselskador kunde orsakas fyrverkerier. Dettaatt av
ledde till 1966 i lag införde tillståndskravgenerellt föratt ettman en ny
överlåtelse, förvärv och användning fyrverkeri med knalleffekt.av
Vissa artiklar kunde dock undantas. Under nyåret 1969-1970 orsakade
raketer flera bränder och det uppstod behov lagregleraävenett att
dessa produkter. Regelverket arbetades därför och den gällandeom nu
lagen fyrverkeri trädde i kraft den juli1 1972.om
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Regelverket17.

bemyndigar inrikesministemfyrverkeri ramlag och denLagen är enom
frånfinns i Bekendtgörelsenutfärda bestämmelser. Dessanärmareatt

Bekendtgörelserevidering. utkast till1992, vilken under Ettär en ny
tillsynsmyndigheten,föreligger. Genom bemyndigande i denna har

utfärdat förslag till tekniska föreskrifter.Beredskabsstyrelsen,

Lagen fyrverkeriom

fårlagen bland fyrverkerier inte tillverkas ellerI annat attanges
tillståndimporteras inrikesrninistem eller den han bemyndigar.utan av

får överlåtas,inteDe förvärvas, förvaras eller användas polisensutan
tillstånd, undantag ministern.kan dock meddelas Denne kan vidareav
förbjuda försäljning kan användas för tillverkningämnenav som av

Överträdelsefyrverkerier och meddela bestämmelser förvaring.om av
Ävenlagen straffas med böter eller fängelse. juridisk kanen person

åläggas böter.

Bekendtgörelse fyrverkeriom

frånBekendtgörelsen innehåller1992 överlåtelse,regler förvärv,om
användning, tillverkning och import fyrverkerier. reglerarDenav
vidare märkning och lagring tillsyn. innehållerSlutligen densamt
bestämmelser försäljning kemikalier. Eftersom det efterhandom av
uppstod behov detaljerade regler denna under revidering.ärav mer nu
Några ändringar i sak planeras I utkastet förutsättningarnastörre är
för polisens tillståndsgivning för användning fyrverkeri beskrivnaav
för praxis i landet skall bli enhetligt. Vidare har de pyrotekniskaatt mer

delats i följande fyra kategorier.varorna upp

Konsumentfyrverkeri med begränsad effekt beräknas kunnasom
säljas i detaljhandeln. I denna kategori ingår bland produkterannat
med knallpulver, ryska smällare, bordsfyrverkerier och tomtebloss.
Konsumentfyrverkeri beräknas kunna säljas i detaljhandeln. Isom
denna kategori ingår såden kallade posi-är upptagnavaror som
tivlistan, vilken Beredskabsstyrelsen år. Påvarje listan finnsutger

mängd olika produkter inklusive olika raketer.sortersen
Professionellt fyrverkeri för användning inomhus och tändssom
med elektrisk tändning.
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Professionellt fyrverkeri för kategori4. användning utomhus. I denna
ingår så kallade knallfyrverkeriet. definition knallfyrver-det En
keri fyrverkeri funktion kraftig ljudeffekt,endaär är attvars avge en

primärt utlöses marken. begreppet faller olikaInom sorterssom
knallskott och militära vad i Sverigesprängämnen, ävenmen som
kallas smällare.

Fyrverkeriema skall antingen uppfylla givna krav utfärdassom av
Beredskabsstyrelsen eller godkännas styrelsen. i kategoriVaror ettav
får inte årsäljas till såvida frågaunder 15 det inte knall-ärpersoner om
pulver, ryska smällare eller fårsmällkarameller. i tvåVaror kategori
inte säljas till år.under 18 Dessa och ryska fårsmällare intepersoner
säljas vid självbetjäning. fårPostorderförsäljning bara ske efter till-
stånd.

fåFör överlåta i kategori tillståndoch fyra krävsatt trevaror av
Ävenpolismästaren. förvärvaren och måsteanvändaren polistill-ha

stånd. Sådant meddelas fest eller liknande.arrangören Endast denav
har kunskaper sådana fyrverkerier genomgåtteller utbildningsom om

får använda dessa varor.
Användning i kategori två och fyra skall ske visstav varor

avstånd från brännbar vegetation och vissa byggnader. Kommunal-
bestyrelsen kan bestämmelser detnärmre nödvändigt förär attange om
förhindra brand.

För framställa eller importera pyrotekniska tillståndkrävsatt varor
Beredskabsstyrelsen. Ansökan tillstånd innehållaskall upplys-av om

ning bland förväntad årsomsättning, förvarings-annat art,om varomas
möjligheter och sökandens kvalifikationer. Importör erhåller till-som
stånd skall huvudregel anmäla varje import till styrelsen. Villkorsom
för förvaring bestäms polisen efter yttrande kommunalbestyrelsenav av
eller Beredskabsstyrelsen. Styrelsen och polisen tillsynsmyndigheterär
och har i denna egenskap tillträde till verksamheter tillverkar,som
importerar, förvarar eller säljer fyrverkeriartiklar.

Vissa kemikalier typiskt används för tillverka pyrotekni-sett attsom
fårska inte säljas till under år.18varor personer

7.1.3 Tillämpning och erfarenheter

Allmänt

I Danmark används fyrverkerier huvudsakligen vid nyår. Produktionen
mycket litenär och delen importenstörre sker från Asien. Denav

legala förbrukningen uppgår till 45-50 mkr miljon invånare.ca per
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Det förekommer omfattande smuggling knallfyrverkeri tillen av
Någon tillgå,Danmark. statistik finns inte polismyndighetemaatt men

har gjort beslag. Tidigare skedde smugglingen med-stora attgenom
frånborgarna själva förde in Tyskland eller Sverige, idag skervaror

frånden i organiserad fonn Asien direkt viaeller Tyskland med stora
möjligheter för medborgarna köpa insmugglade i Danmark.att varor
En europeisk studie utfördes det brittiska ofDepartment Tradesom av
and Industry 1994 uppskattade de illegala produkterna förbruk-ökaratt
ningen med 20-30 ofDepartment Trade and Industry,procent,
experiences of fireworks Europe, 1994. Vidare förekommer hemtill-
verkning för åstadkomma knalleffekt.med Ett samlat begreppatt varor
för insmugglat och hemtillverkat olovligt nyårgods fyrverkeri. Vidär
förekommer olovligt knallfyrverkeri i utsträckning. enkätAvstor en
ställd till skolelever framgårunder januari 1998 cirka hälften hadeatt
köpt olovligt knallfyrverkeri, Beredskabsstyrelsen, Rapport fra
arbejdsgruppen til vurdering af förslaget ophävelse af forbuddetom
mod knaldfyrverkeri med mild knaldeffekt S. 25.mv.

Vid enkätundersökningar årenunder 1992-1995 med inriktning
hemtillverkning framkom åttonde40 % pojkarna i klassöveratt av
hade försökt tillverka pyrotekniska artiklar.

Information

I Danmark har Sundhedsstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, landstingen
och vissa intresseorganisationer i samarbete under de årentiosenaste
genomfört och nationellt täckande informationskampanjer.stora
Kampanjens budget för 1998/1999 uppgick till 1.700.000 Dkr. Den har
bland inriktat sig få allmänheten använda skyddsglas-annat att att

vid användningenögon pyrotekniska Vidare har innehål-denav varor.
rådetlit aldrig bära kroppen inära stället böratt utan attvarorna man

använda sig påse.särskild Kampanjema har haft genomslagskraftav
och det uppskattas mycket underårigadel använder sigatt stor av av
dessa hjälpmedel. Till följd härav har bland ögonskadoma min-annat
skat. Däremot har handskadoma till följd användningen olovligtav av
fyrverkeri ökat.

Överväganden liberalisera lagstiftningatt knallfyrverkeriom om

l december 1997 väcktes motion i folketinget det borde bliatten om
tillåtet fritt förvärva eller använda knallfyrverkeri med mildatt knall-
effekt. Skälen härför enligt motionen det skulle minskaattvar smugg-
lingen och hemtillverkningen skador till följd detta. Liknandesamt av



länderRegelverk och erfarenheter andra 117SOU 1999: 128 i

propåer olika arbetsgrupp tillsattes,har framförts Enäven experter.av
vilken i oktober 1998.lämnade sin rapport

definiera knallfyrver-Arbetsgruppen inledde med försöka vadatt en
fann knalleffektenkeri med mild knalleffekt skulle kunna Man attvara.

medicinskt försvarbart med hän-inte skulle vadstörre änvara som var
ansågstill risken för inte möjligthörselskador. Det dock attsyn vara

fastställa ofarlig decibelgräns. jämförelse med arbetsskydds-Enen
såvälbestämmelser, danska svenska, vid handen människorattsom gav

nivåerinte borde för högre dB C peak. Vidare140utsättas än sneg-
lade säkerhetskraven för leksaker, där kraven för närvarande ärman

avstånd på140 dB C peak vid halv vilket dock skallett meter,en
sänkas till utgångspunkt härfrån125 dB C peak. Med definierade man

avstånd,mild knalleffekt till vid140 dB C peak halv metersen en
vilken i takt med kraven för leksaker tillskulle skärpas 125 dB C
peak. Gruppens slutsats blev dock knallfyrverkerier medävenatt
ljudnivåer 140 dB C peak kan medföra skadliga effekter hör-om
seln tinnitus.samt

Arbetsgruppen gick vidare igenom den skadestatistik Odensesom
Universitetshospital samrådi med olycksanalysgrupp inhämtaten

nyårshelgemaunder 1995/1996 och fråga1996/1997. Det enkä-var om
ställda till sjukvårdsinrättningarsamtliga i Danmark i syfteter att

belysa och omfattning fyrverkeriskador. Följande framkom.art av
Under helgen 1995/ 1996 skadades så svårt381 patienter, 59 attvarav
de behövdes läggas in. Under tidsperiod skadades 433, 90nästa varav
lades in.

Av dem lades in under perioden 1996/ 1997 hade 70 procentsom
handskador. Det olovliga knallfyrverkeriet tvåbedömdes ha orsakat
tredjedelar skadorna krävde inläggning. Knallskott stod förav som
53 militära för och hemtillverkadesprängämnenprocent, procenten
produkter för fyra skadorna. På basis dessa siffrorprocent av av upp-
skattades antalet fyrverkeriskador årsbasis uppgå till cirka
760 stycken.

Därefter genomförde arbetsgruppen internationell undersökningen
påverkanvilken förändringar i lagstiftning fyrverkerier kan haom om

förekomsten skador. Man fann det inte möjligt draatt attav var
några entydiga slutsatser utifrån underlaget. Arbetsgruppens slutsats
blev därefter inte borde lätta tillståndskravet för fyrverkerieratt man
med knalleffekter. Skälen härför följande:angavs vara

Om tillståndskravetlättar bedömdes hörselskadomaattman
skulle komma öka. För övriga skadors vidkommande saknades detatt
belägg förändringen skulle färre eller mindre allvarliga skador.att ge
Olägenheter för människor och djur skulle öka. Förändringen bedöm-

någondes inte ha påverkan på smugglingen och hemtillverkningen av



118 Regelverk och erfarenheter andra länder SOU 128i 1999:

fyrverkeri med högre knalleffekt, eftersom kunde förmoda detattman
inte skulle tillräckligt låg ansågsattraktivt med ljudeffekt. Detvara

svårtslutligen ljudgränsen.övervakaatt
Arbetsgruppen föreslog istället utökad varukontrollatt man genom

skulle försöka komma till med smugglingen och underrätta att man en
längre period skulle registrera skadorna och de produkter orsakadesom
dem. årligaDen föreslog den informationskampanjen skulle inriktaatt
sig hörselskador. Man gjorde överväganden det möjligtäven om var

anbefalla hörselskydd, kom fram till detta skulleatt attmen vara
meningslöst, eftersom det skulle begränsa upplevelsen fyrverkerier.av
Slutligen diskuterades begränsning försäljningstiden och använd-en av
ningstiden fyrverkerier.av

En begränsning försäljningstiden ansågs medföra lagerökningar,av
vilket skulle öka olycksrisken. Vidare skulle innebära tillgångendet att

skulle minska, vilket skulle högre priser. Sistnämndaav varor ge
ansågs smugglingen och hemtillverkningen. Ett ytterligaregynna mot-

det i Danmark förhållerredan sig detargument att sättet attvar en
del försäljningen sker i december.stor av

En begränsning i användningstiden skulle ha den positiva effekten
olägenhetema skulle komma minska. ansågsDet dockatt poli-att att

möjlighet övervaka sådan begränsning ringa och skulleattsens en var
kräva ökade Sammantaget bedömde det inte fannsresurser. attgruppen
anledning föreslå begränsningar i tiderna för försäljningatt eller
användning.

1.4 Sammanfattning

I Danmark krävs tillstånd för importera eller tillverka produkter.att
Tillsynsmyndigheten måste godkänna de olika produkterna och bestäm-

villkoren föräven förvaringen. Produkterna uppdelade i fyraärmer
kategorier. första tvåDe kategorierna såde kallade konsumentfyr-är
verkeriet. I den första ingår exempelvis med knallpulver ochvaror
smällkarameller. fårDessa förvärvas fritt i detaljhandeln, för vissa pro-
dukter gäller 15-årsgräns. tvåI kategori ingår mängd olikaen en varor,

Äveninklusive olika raketer. fårdessa förvärvas fritt i detalj-sorters
handeln, bara år.18 Slutligen finns såöver det kallademen av personer
professionella fyrverkeriet i kategori och fyra, vilket kräver polistill-tre
stånd för få säljas, köpas och användas I dessa återfinnskategorieratt

sådet kallade knallfyrverkeriet, dvs. knallskott, militärt sprängstoff och
motsvarigheten till svenska smällare. Skälet till intar strängatt man en
hållning smällare detär belagtmot smällareatt attman anser vara orsa-
kar hörselskador. Tillstånd för bland festarrangörer. Detannatges
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genomgått Försäljningstidenkrävs särskild utbildning.användarenatt
underårigaförbud förinte Danmark finns det vidarebegränsad. Iär att

användas för tillverkningköpa vissa typiskt kanämnen sett avsom
pyrotekniska varor.

tillomfattande smuggling knallfyrverkeriDet förekommer aven
Tidigare skedde smuggling medborgarna självaDanmark. attgenom

frånförde eller Sverige, i dag sker den i organiseradTysklandvaror
frånform Asien direkt eller via Tyskland med möjligheter förstora

medborgarna köpa insmugglade i Danmark. Vidare förekom-att varor
hemtillverkning.mer

året.Personskadoma i Danmark kan beräknas till 700-800 Deom
insmugglade produkterna bedöms orsaka hälften ochdrygt skadornaav
hemtillverkade fyra skadorna.procent av

I december 1997 väcktes motion i folketinget blidet bordeatten om
tillåtet fritt förvärva eller använda knallfyrverkeri med mild knall-att
effekt. önskemålSkälet härför minska antalet personska-ett attvar om
dor orsakade det olovliga knallfyrverkeriet. En arbetsgrupp tillsattesav
och den började med försöka definiera vad mild knallfyrverkeriatt en
skulle kunna Utgångspunkten knalleffekten inte skulleattvara. var vara

vad medicinskt försvarbartstörre än hörselskadesynpunkt.som var ur
Utifrån jämförelse med standarder för arbetsskydd och leksakeren
definierade arbetsgruppen mild knalleffekt till 140 dB C peak viden

halv avstånd, vilken efterhand borde skärpas till 125 dB Cmetersen
Ävenpeak. denna nivå skulle dock kunna medföra skadliga effekter

hörseln eller tinnitus. Arbetsgruppens slutsats blev inte bordeatt man
lätta tillståndskravet, eftersom det skulle kunna medföra att
hörselskadoma ökade.

I Danmark årgenomför varje Sundhedsstyrelsen, Beredskapsstyrel-
landstingen och vissa intresseorganisationer i årsamarbete varjesen,

informationskampanjer till kostnad miljoner1-2 danska kronor.en av

7.2 Finland

7.2. l Bakgrund

För tiden före 1980 det pyrotekniska området i utsträckningstorvar
oreglerat. 1993 infördes tillståndkrav för tillverka eller impor-att

pyrotekniska liksom bestämmelser produktkontroll.tera varor om
ÄvenEnligt dessa fick innehållasmällare högst fem svartkrut.en gram

förvaring, överlåtelse och användning fyrverkerier reglerades. Fyr-av
verkerier fick fritt användas timmar före och efter tolvslagetsex
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nyårsnatten. utanför tidsperiodAnvändning de flesta dennaav varor
skulle anmälas till brandmyndigheten, kunde meddela förbud.som

åren råddeUnder 1993-1995 konkurrens importörenamellanstoren
påoch priserna fyrverkerier dumpades. Exempelvis kunde vid tillfället

320 smällare säljas för 10 mark. Användningen framförallt smällareav
pågickökade kraftigt och månad.den under hela december Följden

blev störningar för människor och djur, framförallt hundar. Använd-
ningen fyrverkerier orsakade personskador, varvid särskiltävenav ung-
domar drabbades. frågaDet hand- och hörselskador.ögon-var om
Även skadegörelse brevlådor förekom.t.ex.av

Det ansvariga departementet tillsatte i januari 1995 arbetsgrupp,en
fick till uppgift kartlägga och omfattningen de skadoratt artensom av

och olägenheter fyrverkerier föreslåorsakar och ändringar iattsom
regelverket.

I uppdraget ingick utreda hur bättreäven skullesättatt ettman
kunna sprida information och övervaka efterlevnadenom varorna av
regelverket. Gruppens arbete och slutsatser finns ipresenterade Säker-
hetstekniskt betänkande, Handels- och industriministeriet 8/1995.

Arbetsgruppens arbete och slutsatser

Arbetsgruppen skickade enkät skador orsakade fyrverkerierut en om av
under nyårshelgen 1994/1995 till 15 akutmottagningar. Svar erhölls
från Dessa hade tillsammans behandlat 33 under helgensex. personer
för andra skador ögonskador orsakade fyrverkerier.än Helsingforsav
Centralsjukhus ögonklinik hade under helgen behandlat 22 patienter
med ögonskador. Den överväldigande andelen hade skadats av
smällare.

Därefter undersökte antalet polisanmälningar med anknyt-gruppen
ning till fyrverkerier i de städerna och hur polisensstörre övervakning

användningen gick till. Det visade sig del anmäl-attav storen av
ningarna avsåg och illdåd medoväsen smällare. framkomDet även att
polismyndighetema svårigheterupplevde med övervaka efterlevna-att
den regelverket. De hade inte tid ingripa demt.ex. attav mot utansom
anmälan använde produkter utanför de fria tiderna vid påtolvslaget
nyårsnatten. Arbetsgruppen drog den slutsatsen det uppenbartatt var

det med enbart olika insatser från polisen inteatt möjligt undan-attvar
röja olägenhetema.

Arbetsgruppen föreslog därefter smällare i praktiken skulle för-att
bjudas, enbart smällare med mindre 0,05 svartkrut fåän skullegram
finnas kvar. I sistnämnda kategori finns produktert.ex. smatter-som
band och ladycrackers. Gruppen ansåg förbud snabbt ochatt ett ettvar
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effektivt minska de skadorsätt smällare orsakar. framhöllDenatt som
dock förbud måste kombineras informationmed farornaatt ett medom
hemtillverkning och uppföljning statistiken skador på grunden av om

hemtillverkning.av
Gruppen föreslog vidare försäljning fyrverkerier underatt av

december enbart fåskulle ske under tiden 27 december till den 31
december och tidpunkt skulle tillstånd.kräva Slutligenatt före-annan
slog arbetsgruppen bland höjning åldersgränsemaannat samten av
skärpta produktsäkerhetskrav.

Förändringar i regelverket följd arbetsgruppens arbetesom av

På grund arbetsgruppens rekommendationer ändrades förordningenav
explosionsfarliga 1995.ämnen En smällare fick efter ettårigom en

övergångsperiod innehållaendast 0,05 svartkrut. Försäljnings-gram
tiden begränsades det det under tidensättet 1-26 december krävsatt
tillstånd för köpa de flesta fyrverkerier. Samtidigtatt skärptes reglerna

användningstiden och anmälningskravet krav till-om ersattes ettav
stånd brandmyndighet för användning de flesta pyrotekniskaav av pro-
dukterna utanför tiden 31 december klockan 18.00-1 januari klockan
06.00. Vidare åldersgränsenhöjdes från år15 till år18 för samtliga
produkter de allra minsta.utom

7.2.2 Regelverket

Det pyrotekniska området regleras i lagen explosionsfarliga ämnenom
från 1953 och i förordning explosiva 473 från 1993, vil-om varor, nr
ken ändrats 1994, 1995 och 1999. I förordningen finns bland annat reg-
ler tillverkning, förvaring, import, handel, användningom och tillsyn

pyrotekniska Handels och industriministerietav har meddelatvaror.
föreskrifter i beslut 130 från 1980, vilka ändrats 1993 och På1995.nr
grund dessa har den centrala tillsynsmyndigheten, TUKES, utfärdatav
anvisningar. Dessa inte bindande,är riktlinjerna för verk-men anger
samheten.

För pyroteknisk fåskall överlåtasatt i den allmänna handelnen vara
skall den först godkännas TUKES. Tillverkare eller importör skall iav
ansökan beskrivning Raketer och jämförbaraange en av varan. pyro-
tekniska artiklar laddning inklusive drivladdning vägervars över
200 och fyrverkeripjäser smällande laddning innehållergram vars mer

0,05än detonationsstyrka godkänns inte. Smällare får innehållagram
högst 0,05 svartkrut.gram
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sammansättning ochfinns vidare specifikt angivna kravDet om
varje pyroteknisk artikel skalltändmedel. huvudsak förutsättsI att

med stubin brinner i 4-10 sekunder.kunna antändas somen
åldersgränssamband med produkterna godkänns fastställsI att en

två åldersgränser,överlåtelse,för förvärv och användning. finns 12Det
årår. åldersgränsen tiotaloch 18 Produkter godkänts med 12 är ettsom

småolika produkter smatterband och partypoppers.som
Tillstånd importera fyrverkerier.krävs vidare för tillverka elleratt

tillsynsmyndigheten.Detta meddelas av
få överlåta tillstånd. måstefyrverkerier Sökanden haFör krävsatt

tillgång till lämplig lokal för förvaring butiksrumprodukter. I etten av
får högst 50 kg fyrverkeripjäser Vikten nettoangivelse,lagras. är en

får måstedvs. avdrag för emballage. finnasDet ansvarig före-göras en
ståndare med nödvändig kompetens. Sistnämnda bevisas attgenom
föreståndaren avlägger tillsynsmyndigheten.hos Pyrotekniskaett prov
skämtartiklar och leksaker mindre får överlåtasproduktersamt utan
tillstånd.

får året,Försäljning ske under hela under tiden den december1men
till den 26 fårdecember försäljning 18-årsgränsprodukter medav en
endast ske till lokala brandmyndigheten erhållitav ettpersoner som

tillstånd.skriftligt
finnsDet allmän regel stadgar pyrotekniska produkteratten som

skall såanvändas inte uppstårdet risk för personskada elleratt
eldsvåda. Endast den berättigad anskaffa pyrotekniskär attsom en vara
får inneha den. Om 18-årsgränsanvända produkt medattman avser en
vid tidpunkt mellan den december31 klockan tillän 18.00 denannan
l januari klockan 06.00 skall brandmyndigheten på den där produk-ort

används tillstånd.skriftligt Kommunen kan uppställa ytterligareten ge
begränsningar tillåtaeller användningen tid.även annan

7.2.3 Tillämpning och erfarenheter

Såväl företrädare för tillsynsmyndigheten ansvarigt departementsom
förbudet smällare och begränsningen användningstidenatt motanser av

och försäljningstiden haft positiva effekter och det i dag inte förelig-att
några problem med fyrverkerier. De den uppfattningenär ävenger av

allmänheten i princip följer begränsningarna. tillEtt skäl lagänd-att att
ringen slagit igenom i praktiken kan kombinerat olikaattvara man
begränsningar. Om försäljare skulle bryta lagen dras hans till-moten

Överträdelsestånd in. reglerna användning pyrotekniskaav om av
föranleder böter.varor
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Inskränkningen försäljningstiden kan medföra lagret ökar,attav
eftersom det finns bestämmelser i Finland hur mycketmen att ettom

lager får innehålla bedöms detta inte medföra ökad olycksfallsrisk.en
Det saknas statistik hemtillverkning, smuggling och skador.om
Smuggling har hittills bara förekommit i marginell omfattning, det är
fråga inköp för bruk i Sverige och Estland. I Ryssland finnsegetom
inte fyrverkerier tillgå. Utifrån massmedia har det intrycketatt attman
olycksfallen minskat något sedan 1995.

FinlandI finns tillverkare fyrverkerier och fem importö-en storaav
Deras omsättning ligger efter lagskärpningen 1995 kvar ungefärrer.

nivå. Efter förbudet smällare och höjningen åldersgrän-samma mot av
har de kompenserat sig handla med andra produkter. Desen attgenom

pyrotekniska miljöeffekt upplevs i Finland inte någotvaromas som
problem.större

Man genomför årvarje informationskampanj till kostnaden en av
cirka miljon mark, vilken bedöms ha god genomslagskraft.en en
Bakom kampanjen står regeringen och tillsynsmyndigheten.

7.2.4 Sammanfattning

I Finland godkänns inte motsvarigheten till de svenska smällare, efter-
smälleffekt motsvarande högst 0,05som svartkrut tillåts.en gram

Sådana produkter är smatterband eller ladycrackers.t.ex. I samband
med fyrverkeriproduktema godkännsatt fastställs åldersgräns fören
överlåtelse, förvärv och användning. Det finns två åldersgränser, 12
och år.18 Produkter godkänts åldersgränsenmed år12 tiotalärsom ett
små produkter smatterband ochsom partypoppers.

Försäljningstiden begränsadär köp fyrverkerier underattgenom av
tiden 1-26 december kräver tillstånd. fårDe fritt användas enbart sex
timmar före och efter tolvslaget nyårsnatten och användning vid

tidpunkt kräver tillstånd.annan
Smällarförbudet infördes 1995 och följd smällareattvar en av orsa-

kat störningar för människor och djur. Såväl företrädare för tillsyns-
myndigheten ansvarigt departement förbudet smäl-som att motanser
lare, höjningen åldersgränsen för 15-årsprodukter till år18 ochav
begränsningen användningstiden och försäljningstiden har haft posi-av
tiva effekter och det i dag inte föreligger någraatt problem med fyrver-
kerier. I Finland finns tillverkare fyrverkerier och femen av stora
importörer. Deras omsättning ligger efter införandet Smällarförbudetav
kvar ungefär nivå. Efter förbudet smällare har de kom-samma mot

sig handlapenserat med andra produkter.att Förbrukningengenom
uppgår till 20-25 mkr miljon invånare.ca per
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någotFinland inte störreiupplevsmiljöeffektFyrverkeriers som
tillinformationskampanjårvarjegenomförsFinlandproblem. I enen

genomslags-godhavilken bedömsmark,miljonkostnad enav ca en
kraft.

Norge7.3

Bakgrund7.3.1

nyårsafton.uteslutande underianvänds NorgeFyrverkerier nästan
effekt hörselnsmällaresundersökningar60-talet gjordesUnder om

Vidarehörselskador.orsakadeansåg dessadet belagtoch att age-man
rättigheterblindasintresseföreningen för denationellarade den mot

Följdenpåverkade ledarhundama.ansåg deeftersom densmällare, att
dennaförbjöds 1975. Iprodukterså farligt smällandekalladeblev att

ochsvenska smällaremotsvarigheten tillkategori ingick bland annat
svartkrutmed 0,075mindre smällartiklarknallkorkar. Endast somgram

därefterimpulse125 decibel Aljudeffekt högst varomavgav en
FortfarandeSådana exempelvistillåtna. produkter är partypoppers. var

tillåtna.Kingprodukter Thunderdock som
Personska-okynnessmällande.1996 förekom omfattandeUnder ett

Statisti-någon omfattning.såvitt inte iförekom känt dockdor störreär
eller andraagerade kennelklubbenken dock osäker. Inte hellerär

Ändå följden okyn-djur smällandet. blevintresseföreningar för mot av
bara hadeförbjöd samtliga produkterneshanteringen 1997att somman

övergångsregel hand-infördessmällande effekt. Den attsom varen
i till-smällande produkterna paketlarna under hela 1997 fick sälja de

effektkombineradfyrverkerier. produkter medmed andra Försammans
pyrotekniskinnehållainfördes fick högst 10regeln de satsprocentatt

ljudnivån till dBbegränsades 125 Asmällande effekt ochmed
åtta eller 15höjd och distansimpulse vid metermeter om en,om en

finnas doku-produkterna skallberoende produktens storlek. För en
ljudeffektema.mentation om

Regelverket7.3.2

fråneXplosive 1974Fyrverkerier regleras huvudsakligen i lov vareom
den centrala till-i föreskrifter. Endast produkter godkäntssamt avsom

tillståndfår dennasynsmyndigheten, DBE, säljas. Det krävs av myn-
kan ställatillverkning fyrverkerier och dendighet för och import av

användning. Slutligenvillkor produktgodkännande, försäljning ochom
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krävs tillstånddet för handel förvaringoch mängden överstigernär
tio kg. Vikten nettoangivelseär med innebörd bara den explosivaatten
delen Tillstånd erhålls den lokala brandmyndigheten.avses. av

Fyrverkerier uppdelade i fem kategorierär efter farlighetsgrad. De
allra minsta ofarligasteoch i fårl frittA förvärvas och använ-grupp
das. I återfinns1 B mindre produkter kräver tändstickorgruppen som
för kunna användas, exempelvis isfacklor. Sådana fåratt endast förvär-

den fyllt år,16 får fritt användas. Produkter i klass 2vas av som men
fåroch 3 förvärvasendast den fyllt år18 och förvärvstiden förav som

dessa begränsad till 27-31är december. Vidare får de bara användas
under nyårsnatten från klockan 18.00 till klockan 02.00. Annan för-
värvstid och användningstid tillståndsbelagd.är I kategori 2 ingåroch 3
exempelvis raketer. Miniraketer förbjudna. Produkterär i klass fyra är
avsedda för professionellt bruk och dessa kräver alltid tillstånd för köp
eller användning. Det finns möjligheter för kommunerna ytterligareatt
inskränka användningen och försäljningstiden.

7.3.3 Tillämpning och erfarenheter

Det förbud smällare infördes 1975 ledde intemot till smugglingsom
och hemtillverkning någoni omfattning.större Smuggling smällareav
företrädesvis från Sverige förekommer, det inte frågaärmen om orga-
niserad smuggling. Man utesluter dock inte smugglingen ökar tillatt
följd skärpningen 1997. Sammantaget bedömer dockav dennaattman
har haft positiva effekter, bland har klagomålen störningarannat över
minskat.

Norge har ingen tillverkning fyrverkerieregen utanav varorna
importeras. Det finns nio importörer. Dessa hade inte svårt att accep-

förbudet för smällandetera produkter, missnöjda deöver attmen var
inte fick bättre övergångsregler. Branschens omsättning i detaljhandeln
uppgår till cirka 100 miljoner norska kronor. Förbrukningen kan beräk-

uppgå till 20-25 mkr miljon invånare.nas per
I Norge följer handeln i huvudsak den begränsade försäljningstiden.

Det händer kommunerna tidenatt kortare dågör ochännu det vanligtär
förekommande begränsningen tiden inteatt efterlevs.av

Utvecklingen i gåttNorge har från försäljning i särskilda affärer
jämhandel till försäljning andra försäljningsställensm genom som
stormarknader. Fört.ex. närvarande dock förär förvaringnormen av

fyrverkerier under omarbetning, vilket kan komma minska antaletatt
försäljningsställen. I dag högsta tillåtnaär mängd fyrverkerier i han-en
dslslokal 50 kg brutto. Man ändra denna mängd till 20 kgattavser

vilket i och för signetto, ökning,är i gengäld kommer deten men att
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denochkvadratmeter är300intelokalenkrävas större än attär enatt
levastormarknader inte kunnabedömsbrandcell. kravDessa uppegen

till.
i Norge.diskuteras intemiljöeffekterFyrverkeriers

Sammanfattning7.3.4

såsom motsvarighetenproduktersmällandefarligt1975 förbjöds s.k.
klarlagt dessafann deteftersomsmällare i Norgetill svenska attman

smällartiklarendast mindreDärefter fannshörselskador.orsakade
de norskaFörbudetmarknaden.såsom kvarpartypoppers uppges av

någonhemtillverkning itill smuggling ellerinte ha lettmyndigheterna
1996underokynnessmällandeEfter omfattandeomfattning.större ett

effekt.smällande Förendast hadesamtliga produkterförbjöds ensom
ljudbegränsningar.infördes Bort-kombinationseffekterprodukter med

underfår fyrverkerier fritt förvärvas barafrån produktermindresett
Övrignyårsnatten.underfritt användas baratiden 27-31 december och

Åldersgränsen år.tillstånd. för flesta produkter 18detid kräver är

Storbritannien7.4

Bakgrund7.4. l

Fyrverkerier används i Storbritannien uteslutande den 5nästan novem-
Med Storbritannienber i samband med firar Guy Fawkes Day.att man

i och Wales, eftersom Nord-sammanhanget England, Skottlandavses
period införde Nordirlandirland har avvikande reglering. Under en

totalförbud för undantag för smällare,fyrverkerier, har medmen nu,
återigen tillåtit dem.

Dåanvändning och förvärv fyrverkerier.Redan 1875 reglerades av
årinfördes åldersgräns förbjöd använd-16 för förvärv ochen om man

påning fyrverkerier allmän plats.av
har1962 började inhämta uppgifter personskador och manman om

tillgångför tiden därefter till statistik. samband därmedmycket god I
såupptäcktes fyrverkerier orsakade mycket 3 000 personskadoratt som

innehållaåret. då tillförklaring smällare fickEn attom var en upp
diskutera15 svartkrut. Följden blev började det skulleattgram man om

införas fyrverkerier.totalförbud för allmänheten använda Debat-ett att
frivilligaledde i stället till branschen träffade överenskommelserten att

avstå från försäljning farliga produkter, bland kom denatt annatom av
säljabara smällare med 1,6 svartkrut till allmän-överens attom gram
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heten. Vidare drog regeringen riktlinjer för användningen ochupp
bedrev informationskampanjer. Antalet personskador föll kraftigt fram
till 1980, då det inträffade cirka 600 året.olyckor Därefter stegom
antalet igen och 1994 det i 1 600 fall för åter-nära sedanvar attuppe
igen falla. Under slutet 1997 skärpte lagstiftningenav attman genom
dels höja åldersgränsen för förvärv till år18 och dels helt förbjuda all-
mänhetens användning smällare.av

7.4.2 Regelverket

Fyrverkerier regleras huvudsakligen i "The Explosives frånAct" 1875
och i "The firework Safety Regulations" från 1997. Regelverket har
människors säkerhet utgångspunkt och störningar kan därmed intesom

skäl förutgöra inskränka tillgången till fyrverkerier.att Endast produk-
med viss standard får överlåtaster till allmänheten.
Produktgodkännande och klassificering sköts tillsynsmyndig-av

heten Health and Safety Executive HSE. Med undantag produkterav
får fyrverkerier intepartypoppers säljas tillsom under år.18personer

Fyrverkerier uppdelade iär fyra I kategori fyra återfinns degrupper.
produkter avsedda förär offentliga fyrverkerier. fårDessa endastsom
förvärvas den har professionell anknytning till fyrverkerierav som en
och det alltså förbjudetär överlåta dessa produkter tillatt allmänheten.
Sedan 31 den december Även1997 ingår smällare i denna kategori. så
kallade "minirockets" med definition raket diameter mindreär änvars
12 och längd inklusive styrpinne 300 ellermm är mindrevars ärmm
sedan dess undantagna för försäljning till allmänheten.

Överträdelse reglerna bestraffas medmot böter. Den försäljare som
bryter bestämmelsen kan vidare fåmot sitt handelstillstånd indraget.
Produkter får enligt regelverket åretsäljas det finns frivil-om, men en
lig överenskommelse inom handeln endast sälja fyrverkeripro-attom
dukter veckor före den 5tre november. För allmänheten det dockär
möjligt beställa produkter åretatt direkt från importörema. Det ärom
inte tillåtet för handlama bryta förpackningar ochatt sälja enstaka pro-
dukter separat.

7.4.3 Tillämpning och erfarenheter

1997 inträffade 908 skador orsakade fyrverkerier i Storbritannien,av
har befolkning på 60 miljonersom människor. Smällareen stod för

21 skadorna, hemtillverkadeprocent produkter för tvåav ochprocent
tomtebloss för så del 22 destor Av skadadeen 43procent.som var pro-
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Smäl-till 831.skadadeantaletminskadeår. 1998Underunder 15cent
för-eftersmällareAttskadorna. ävenförstodlare procentsexton avnu

så längehandlamamedförklarasorsaka skadorfortsatte attbudet att
sälja dem.fortsattei lagretsmällare kvarhadedet att

följande. I1997för allmänhetenförbjödssmällaretillSkälet varatt
handeln bryta1996 började över-priskrig under motsamband med ett

tillsvartkmtmed 1,6smällaresäljabaraenskommelsen att gramom
stodsmällarevisadetidunder dennaSkadestatistikenallmänheten. att

omfattande okynnes-Vidare förekomskadorna.andelför stor aven
störningar.klagadeallmänhetensmällande och över

positivt. Importöremaallmänheten upplevtsFörbudet har somav
kom-snabbt kunnatde harinfördes,förbudet detklagade näröver men

för högstendast stoddessförinnanskäl smällaresig. Ett är attpensera
och detvidareFörbudetomsättningen. väntat somprocent varaven
längreinfördesdet över-betungandeupplevdes utanatt envarsom

ochfyrverkeriproduktersåldes miljonergångsperiod. 130Under 1998
impor-Allamiljoner pund.uppgick till 55i detaljhandelnvärdet varor
miljonuppgå mkrtill 10-15kan beräknasFörbrukningenteras. per

invånare.
enligt företrä-docklagskärpningen under 1997viktigasteDen var

inte förbudetIndustry DTIför of Trade anddare Department mot
visatåldershöjningen. Skadestatistiken hargenerellasmällare denutan

år.under 15 Enutsträckning drabbarskador i äratt stor personer som
få tillgångåldersgräns år deras möjligheter18 begränsa attom anses

till fyrverkerier.
ihemtillverkningSåvitt förekommer inte smuggling ellerkäntär

någon omfattning.större
i Storbritannien. hel-miljöeffekter diskuteras inte InteFyrverkeriers

Skäletfyrverkerier upplevs problem.ler bränder grund ettsomav
alltid brännerförklaringhärtill oklart, möjligen kanär attvara manen
månbål i den bränderi skjuter fyrverkerier ochsamband med att man

båletuppstår oftast orsaken.antas vara
år pund infonnations-Varje regeringen 200 000-300 000satsar

åtgärder. tillgång i till värdehar till fri tid TVDärutöver den ett om
fråga kampanjer upplevsmiljoner pund. riktade4 Det är som somom

sig minskaeffektiva. för närvarande inriktarmycket Det är attman
skadorna med tomtebloss.

ochuppskattningsvis sju miljoner katterI Storbritannien finns
fyrverkerier den 5 novembermiljoner hundar. Användningensex av

framföralltskrämmer del djuren och det förekommer även atten av
plågar fyrverkerier dem. Djurskyddsföre-barn djur kastaattgenom

fyrverkerier skulle totalförbjudas,ningarna i Storbritannien önskar att
i stället föreftersom detta orealistiskt arbetarär man en mermen
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försäljninglämpligtbegränsad försäljning. Enligt dem det omvore
tid dagar istället förendast skedde under treett par som nuen av

periodmöjligt under kortareveckor, eftersom det skulle att en gevara
fyrver-djuren lugnande medel. föreningarna dockde behövande För är

område. finns handfull andrakerier inte prioriterat Det i fallvartett en
långtfrågor betydelse för djuren.bedömer har störresom man

7.4.4 Sammanfattning

Fyrverkerier i sambandanvänds Storbritannien uteslutande inästan
med firandet Guy Fawkes Day den 5 november.av

I Storbritannien uppfattningen fyrverkerier orsakarär attman av
personskador och störningar, inte andradeattmen man anser genererar
problem dignitet. Bränder eller miljöeffekter diskuteras inte förochav
djurskyddsföreningama påverkanfyrverkeriers djur inteär ett
prioriterat problem.

Tillgången till statistik personskador mycket god. Den utvi-över är
mångadet under 60-talet förekom skador, antalet sedanatt attsar men

minskat till följd frivilliga överenskommelser inom branschen ochav
information. 1997 skadades 908 43 underprocentpersoner, varav var

år.15 Smällare orsakade 21 skadorna. Under 1997 höjdesprocent av
åldersgränsen för förvärv fyrverkerier med undantag produkterav av

år.till 18 Skälet härför skadestatistiken. En högrepartypopperssom var
åldersgräns bedömdes komma begränsa de möjligheter fåatt attungas
tillgång till fyrverkerier. Vidare infördes förbud för allmänhetenett att
förvärva smällare. Bakgrunden härtill statistiken visadeatt attvar
smällare stod för del skadorna det förekom okynnes-stor samt atten av
smällande med störningar följd. Fyrverkeribranschen upplevdesom
inte förbudet alltför betungande, eftersom förbudet ochväntatsom var
smällare endast utgjorde knappt omsättningen. finnsDetprocenten av

frivillig överenskommelse inom handeln bara sälja fyrverkerieren att
veckor före den år5 november. Varje genomförs riktade informa-tre

tionskampanjer bedöms ha genomslagskraft.storsom en

7.5 Tyskland

7.5.1 Bakgrund

Tyskland har sedan 1965 endast gjort förändringar i lagstift-smärre
ningen fyrverkerier. Sedan hundägare klagat påver-smällaresöverom

påkan hundar infördes 60-talet ljudrestriktioner för smällare.

5 19-1958
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7.5.2 Regelverket

Fyrverkerier regleras huvudsakligen i "Sprengstoffgesetz". Endast pro-
fårdukter godkänts centrala tillsynsmyndigheten,den BAM,som av

säljas eller användas. Myndigheten ställer villkor för förvaringäven av
fårprodukterna. I handelslokal förvaras högst 100 fyrverkerierkgen

och i dess lager ytterligare högst 300 kg. Vikten bruttoangivelse.är en
Fyrverkerier uppdelade i fem kategorier. återfinnsI deär ettgrupp

allra minsta får innehållaProdukterna högstpartypoppers.som som
pyroteknisk fårDessa produkter fritt förvärvas ochtre sats.gram

användas. Det rekommenderas förvärvaren år.skall minst 12att vara
tvåGrupp har benämningen mindre fyrverkerier. återfinnsSmällare

i denna får innehålla såEn smällare mycket svart-grupp. som sex gram
krut. fårDäremot den högst 120 impulse avstånddB A vid ettavge

åtta praktikenI medför den begränsningen smällamameter. attom
innehåller två-tre svartkmt. Produkter i denna fårkategori frittgram
förvärvas den fyllt år18 under nyårsafton.dagar före fårDetreav som
bara användas nyårsnattenunder från klockan 18.00-06.00 och inte

sjukhus och liknande platser.nära Förvärv och användning övrig tid
tillstånd.kräver

I och fyra återfinns de fyrverkerierna. För dessastörretregrupp
krävs förvärvaren och tillståndanvändaren har eller användarenatt att
har expertkunskap fyrverkerier. femte ingårI kategorin produkterom

pyrotekniska sceneffekter och nödsignaler.som

7.5.3 Tillämpning och erfarenheter

Fyrverkerier används i Tyskland i princip bara i samband nyårs-med
firandet. Det saknas tillförlitlig statistik personskador. Berlin,Iom som
har befolkning miljoner människor, inträffar uppskattningsvistreen om
årligen 200-250 olyckor. Jämfört med denna siffra Sveriges olyckstalär
något lägre, 400-500 olyckor för nio miljoner invånare. Förbrukningen
i Berlin dockär i övriga landet,större än varför siffrorna inte är
representativa för hela Tyskland. Department of Trade and Industry i
England beräknade 1992 dådet inte inträffade fler cirka 1 700att än
olyckor i Tyskland, har 80 miljoner invånare. Olyckssiffran måstesom
dock ställas i relation till förbrukningen fyrverkerier. Värdetav av
fyrverkerier i detaljhandeln uppskattas till 250 miljoner DM, vilket

14 mkr miljon invånaremotsvarar medan motsvarande siffra ica per
Sverige 22 mkr. Medär prisbild skulle därmed förbrukningen isamma
Sverige högre.vara
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Den allmänna uppfattningen hos myndig-ansvarigt departement och
het vidare smällare kan orsaka hörselskador användarenär att om

för högre impulsljud 135 innebärdB. Det användarenutsätts än att
måste hålla avståndvisst till för sådanasmällare undvika ska-ett atten
dor. Ljudgränsen avstånd120 dB impuls vid åttaA ett meterom om

135 dB avstånd,C peak vid jämför avsnitt 6.2.8.motsvarar samma
Bränder grund fyrverkerier eller fyrverkeriers miljöeffekterav

upplevs inte problem i Tyskland.som
förekommerDet okynnessmällande under nyårsaftontid änannan

klagomål frånmed allmänheten följd. Omfattningen okynnes-som av
smällandet dock begränsat.är

Tyskland har produktion fyrverkerier. Det finns cirka tioegen av
tillverkare och femtio importörer. Antalet anställda i produktionen är

2 500.ca
De ansvariga myndigheterna i Tyskland sammantaget attanser

användningen fyrverkerier inte någraorsakar problem ochstörreav att
regelverket väl Inte hellerär deavvägt. problem smällareär orsakar av
den dignitet det finns skäl ingripa dem. Vidareatt att ärmot man av
den uppfattningen begränsning tillgängligheten smällareatt en av
skulle leda till ökad hemtillverkning och smuggling. Redan före-nu
kommer smuggling mycket kraftiga frånsmällare Polen och Hollandav
till gränstraktema. Under den tiden USA utövade tillsynen delöver av
Berlin infördes smällarförbud i områdetdet i samband medett att
Berlinmuren byggdes. Skälet härför de styrande ville undvikaatt attvar
smällare skulle kunna uppfattas skottlossning. Förbudet upphävdessom
efter år, eftersom ansåg inte kundeett förhindra förbu-attman attman
det ledde till ökad hemtillverkning med fler skador följd. Myndig-som
heterna hade vid tillfället inte tillgång till statistik personskador,över

grundade sin uppfattning på massmediautan rapporterade fleratt om
skador grund hemtillverkning.av

BAM informerar årvarje farorna med fyrverkerier likasåochom
den pyrotekniska branschen.gör

7.5.4 Sammanfattning

frånBortsett de allra minsta produkterna får fyrverkerier bara fritt för-
undervärvas dagar nyårsaftonföre och baratre användas nyårs-under

Övrigfrånafton 18.00-06.00. tid kräver tillstånd. En smällare får inne-
hålla till svartkrut, och ljudeffekt högstupp sex gram avge en om
120 dB A impuls avstånd åtta Användningenett fyr-meter.om av
verkerier orsakar enligt ansvarigt departement och myndighet inte
några problem ochstörre det saknas skäl skärpa lagstift-attman anser
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ningen. Vidare uppfattningen begräns-myndigheterna denär att enav
hemtillverk-ning tillgängligheten till smällare skulle leda till ökadav

ning och smuggling.

7.6 USA

firandetI USA användes fyrverkerier i huvudsak i samband med av
inträffar inationaldagen den 4:e juli och 70 alla olyckorprocentca av

samband med detta firande. förhindra olyckor finns i USAFör att en
federal lagstiftning Federal Hazardous Substance förbjuderAct som
försäljning de farligaste fyrverkeriproduktema till konsumenterav
bl.a. omladdningsbara bomber, luftskottknallskott, och störrestora
smällare. 1976 tillåtensänkte myndigheterna för imängd krutgränsen

från tvåsmällare till 0,05 övrigt finnsI regler vad gällergram gram.
stubinens brinntider, vamingstexter och instruktionstexterom m.m.

Totalt 33 har gjort federaladen lagstiftningen till delstatligstater
lag medan 10 har förbjudit Någraallt fyrverkeri för allmänheten.stater

slutligen har delstatliga lagar båda nivåer.mellan dessastater
Enligt U.S. Consumer Product Safety Commission skada-CPSC

des 1998 8 500 i USA fyrverkerier ca skadadetrepersoner av per
100 invånare,000 motsvarande siffra för Sverige fem skadadeär per
100 invånare.000 Antal skador har legat ungefär nivå undersamma
de åren vilket väsentligt lägre åren påunder de förstaärtre senaste än

då nivån90-talet pendlade kring år.12 000 Utav det totala antaletper
skadefall 1998 inträffade 5 000 under perioden 23 juni juli.23 Utav-
dessa orsakades knappt 40 1 900 stycken smällare ochprocent av ca
40 de drabbade år.under 15 Av det totala antaletprocent av var
olyckor orsakade smällare 1 900 stycken orsakades 26 procentav av
smällare klassificerades från"small" vilket enligt uppgiftsom som
CPSC oftast innebär de har mindre 0.05 krut. Illegalaänatt gram
smällare orsakade 42 ioch resterande 32 fallenprocent procent av
saknades uppgift.

Utav de 5000 skadorna tvåberäknas ha orsakats hemma-procent av
gjorda eller manipulerade produkter.

CPSC det inte finns någon statistik möjliggöratt rätt-uppger som
visande jämförelser skadenivån mellan har totalförbudstaterav som
och övriga tillämpar federalade reglerna. CPSC:s försystem attsom
uppskatta den totala olycksfallsnivån i hela landet ett EHLASS-
liknande möjliggörsystem inte denna jämförelser. Uppenbar-typ av
ligen inträffar dock betydande antal olyckor i de harävenett stater som
totalförbjudit fyrverkerier. frånI American Pyrotechnicsrapporten
Association APA 41 faktisktde registreradeatt procentanges av
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ingår inträffade iolyckorna vid sjukhus CPSC:s 1995de systemsom
totalförbjudit fyr-vad i dvs.USA kallas "closed states", statersom som

fireworksrelated injuries" Julieverkerier analysis of United"An States
Heckman, APA, MD USA.L.

tillåter fyrverkerier ochVad gäller smuggling mellan stater sta-som
frånförbud finns enligt uppgift CPSC ingen statistik. Manharter som

fyrverkerierdock bedömningen försäljningen i där ärgör stateratt
tillåtna fråntill medborgare med förbud omfattande.ärstater

Sammanfattande jämförelse mellan7.7

studerade länder

framstårRent allmänt iregelverket Tyskland det liberalaste tättsom
följt det svenska.av

Övriga länder idaghar betydligt restriktivare och i hög grad lik-ett
artade regelverk. har ändaDanmark sedan början 1960-talet ochav

mittenNorge sedan 1970-talet, jämfört med Sverige, strängareav reg-
förler användning smällare i princip förbud. Finland Storbri-ochav -

tannien århar under skärpt sitt regelverk och idag ismällareärsenare
praktiken förbjudna i dessa länder. Norge skärpte reglerna med1997
innebörd smällare totalförbjöds.att

USA har federal lagstiftning tillämpas i 32 ochstateren som som
sedan 1976 innebär smällare i praktiken förbjudna högstäratt
0,05 krut. I lO delstater fyrverkerier totalförbjudna.ärgram

7.7.1 Användning och produktion fyrverkerier iav
de olika länderna

jämförelsel med övriga framstårländer Sverige såtillvidaspecielltsom
fyrverkerier används i omfattning nyår, påskvid helgeratt större tre

och Valborg, låt traditionen varierar landet. övrigaIöverattvara
nordiska länder liksom i Tyskland användningen koncentrerad tillär
nyårsfirandet vissa begränsade variationeräven kan förekomma. lom
Storbritannien används fyrverkerier allmänheten iendast anslutningav
till firandet "Guy Fawkes iDay" november däremot inte iav men
anslutning nyårsfirandet.till I USA fyrverkerieranvänds i huvudsak i
samband med firandet nationaldagen den 4:e juli.av

De uppskattningar den totala användningen fyrverkerierav av som
företrädare för respektive lands myndigheter gjort osäkra tyderär men
på ganska skillnader mellan länderna. Således indikerar dessastora
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uppgifter förbrukningen i Tyskland och Storbritanninen liggeratt
ungefär nivå eller i storleksordningen 10-15 mkr miljonsamma per
invånare. I Sverige, liksom i Norge och Finland, kan användningen
beräknas ligga den dubbla nivån eller 20 -25 mkr miljonca per
invånare. Den legala användningen i förfallerDanmark ligga den
dubbla jämfört med övriga nordiska länder eller 45-50 mkr miljonper
invånare. En europeisk studie gjord det brittiska Department ofav
Trade and Industry 1994 uppskattar det för Danmarks del skulle till-att
komma ytterligare 20-30 i form insmugglade produkter.procent av
Danmark skulle därmed stå i särklass vad gäller användningenen av
fyrverkerier. Av de studerade länderna i Europa det enbart Danmarkär

månoch i viss Tyskland har problem med illegalattsom uppger man
införsel fyrverkerier. I Danmarks fall handlar det fråninförselav om
Tyskland, årunder från Asien direkt.ävenmen senare

I USA förekommer såvitt utredningen kan bedöma relativt omfat-en
tande användning illegala fyrverkerier och då inte enbart i deav stater

totalförbjudit fyrverkerier.som
Av de studerade länderna i Europa det bara i Tyskland någonär som

egentlig produktion fyrverkeriprodukter förekommer. I övriga länderav
någotmedär, marginellt undantag, hela förbrukningen påbaserad

import. I Tyskland finns tio tillverkare.

7.7.2 Förändringar i regelverken under årsenare

Mer betydande förändringar regelverken har under årav senare genom-
förts i Finland, Norge och Storbritannien, i samtliga fall i restriktiv rikt-
ning. De motiv anförts för dessa förändringar vad gäller Finlandärsom
personskador och okynnessmällande. För Norges del betonas risken för
hörselskador okynnessmällande ochsamt vad gäller Storbritannien
framförallt personskador. I Danmark ledde de höga olyckstalen i sam-
band med användningen s.k. olovligt fyrverkeri smuggling/hemtill-av
verkning till utredning 1998 viss liberalisering vad gälleren om
reglerna för smällare. Med hänvisning till risken för ökning hörsel-av
skador avvisade dock utredningen lättnad i reglerna. I USA skärptesen
reglerna vad gäller smällare 1976.

Problem för hundar och andra husdjur har inte någotnämnts som
skäl för förändringarna i regelverket bortsett från den skärpning mot
smällande produkter gjordes i Norge 1975 ledarhundar. Inte isom
något de länder utredningen har besökt har miljöeffekterna iav som
samband med användning fyrverkerier problemnämnts ellerav som
motiv bakom förändringarna i regelverket. Inte heller bränder anförs

problem någoti de berörda länderna.som av
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Ãldersgränser fyrverkerier7.7.3 för förvärv av

från idagde allra minsta fyrverkeriema etc. harBortsett partypoppers
samtliga år åldersgränsländer, möjligen med undantag USA, 18av som

förvärv. åldersgränsen år såför I Storbritannien höjdes till 18 sent som
återfinns åldersgräns1997. I USA inga i den federala lagstiftningen,

mån sådanai den finns fastställs på nivå.den delstatligutan

tillgång7.7.4 Allmänhetens till smällare

Samtliga länder iTyskland har idag praktiken förbud försälj-utom mot
ning och användning smällare för allmänheten. Förbudet för allmän-av

påheten utformat olika Danmark införde redan 60-taletär sätt. en
tillståndspliktgenerell för allmänheten. I infördes iNorge vad som

praktiken förbud 1975 endast mindre smällareett attvar genom
mindre 0,075g svartkrut, högst 125 dBA tilläts. råderän Sedan 1997
i Norge totalförbud smällare. StorbritannienI smällare totalför-ärmot
bjudna för allmänheten från och med 1998 och i Finland förbjöds i
praktiken smällare förändringar i fårregelverket 1995 smällaregenom
innehålla högst 0,05 svartkrut. Detsamma gäller sedan 1976 USA. Ig
Tyskland smällare högstmedär svartkrut och med ljud-sex gram en
effekt högst tillåtna.120 dBAom

7.7.5 Begränsningar i tid för förvärv och använd-

ning

Finland,I Norge och Tyskland finns tidsmässiga begränsningar både
för förvärv och användning smällare. Dessa har likheter i destoraav

länderna och innebär vad gäller Tyskland och Norge fyrverkeriertre att
får förvärvas fritt endast under de sista dagarna i december. FinlandI
får fyrverkerier förvärvas fritt under perioden januari till och med
november. I december erfordras tillstånd för förvärv under perioden
1-26 december medan fårde fritt förvärvas 27-31 december.

Vad gäller regler för användning dessa i identiskaär ochstort sett
innebär fyrverkeriema fritt får användas endast mellanatt klockan
18:00 den 31 december och 06:00 den januari1 Norge enbart till
klockan 02:00 januari.1

I Danmark, Storbritannien och USA federala lagstiftningen finns
inga tidsmässiga restriktioner. I Danmark sådanahar övervägts men
avvisats. l Storbritannien finns frivillig överenskommelse inomen
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branschen sälja fyrverkerier enbara under veckor före 5att tre novem-
ber Guy Fawkes Day.

7.7.6 Informationsinsatser

flera länderna årligenI genomförs informationskampanjerav om
riskerna fyrverkerier rådmed och med riktigt handhavande. Dettaom

Danmarkgäller särskilt MDKK/år1-2 och Storbritannien 200 000-
Även300 000 GBP. årligenFinland genomförattuppger man en

informationskampanj ca l MFMK.

7.7.7 Erfarenheter

Danmark och Tyskland har långunder tid haft i oförändratstort sett
regelverk. I Tyskland upplever myndigheterna detta fungerar bra.att
Man kan inte några egentliga någraproblem och diskussionerse om
förändringar förs inte. I Danmark, sedan början 70-talet haftsom av
förbud smällare, har uppenbara problem med smuggling fram-mot man
förallt från/via Tyskland. pågårI Danmark debatt liberaliseringen om

reglerna för komma till med bristfälliga insmuggladerättaattav pro-
dukter.

Vad gäller de länder nyligen gjort förändringar i regelverkettre som
i skärpande riktning, dvs Finland, Norge och Storbritannien anser man

erfarenheterna positivaär inte någotatt även kanännu presteraom man
statistiskt underlag för denna slutsats. Således ansvarigt departe-anser

och myndighet i Finland effekterna enbart positivament ochäratt man
upplever inte några problem med fyrverkerier i Någonlandet. smugg-

Ävenling inte det förekommer. i Norge effek-attanser man anser man
skärpningen 1997 positiva, bland klagomålharterna rörandeannatav

störningar minskat. Något problem med smuggling/hemtillverkning
bortsett från viss privatinförsel från Sverige sig inte ha. Inteanser man
heller Storbritannien sig hitintills någotha problem medanser smugg-
ling eller hemtillverkning.

Inget de länder under året infört striktare regel-treav ettsom senare
verk detta inneburit några problem för branschen. Efter-att störreanser

smällare värdemässigt för mycket begränsad del densvaratsom en av
totala försäljningen har branschen relativt problemfritt kunnat anpassa
sig. Vikten rimlig tid för anpassning framhållits.har dockav
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bedömningar ochProblembilden8 -

överväganden

förknip-Utredningens huvuduppgift kartlägga de problem ärär att som
användningen fyrverkerier och bakgrund dettapade med mot avav

åtgärder. Utredningen genomfört omfattande kartlägg-haröverväga en
Utgångspunkten varitning problemen. har därvid debattenav om

frå-användningen fyrverkerier ii allmänhet och smällare synnerhet,av
behandling i riksdagen, tidigare utredningar Kartläggningengans m.m.

problem/problemområdenhar med denna inriktatsbakgrund sex
nämligen:

personskador exklusive hörselskador
hörselskador
sakskador
olägenheter för människor
olägenheter för djur
miljöeffekter

överväganden åtgärder måsteeventuella baseras bedömningom en
värderingoch problembilden. framgåSom kommer kapitel 9attav av

åtgärderhar olika varierande effekt problemen, varför det även är
nödvändigt utifrånrangordna dessa hur angeläget det lösaäratt att
dem.

dettaI kapitel redovisas utredningens bedömningar och slutsatser i
dessa avseenden. avsnitt 8.1 vissaI övergripande bedömningargörs
baserade vad framkommit i kartläggningen. avsnittI 8.2-8.7som
redovisas bedömningar och slutsatser för och problemen. Ivart ett av
avsnitt 8.8 sammanfattande problembedömning.görs en

8.1 Vissa allmänna överväganden

Utredningen har i kapitel 6 redovisat resultatet de utredningarav om
och analyser problemen gjorts. flertalet fallI redovis-utgörsav som
ningen sammanfattningar utredningens uppdragrapporterav av som
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utarbetats eller sakkunniga på områden.respektive Avexperterav
redovisningen framgår det varit möjligt kartlägga problemensatt att art

tillfredställande möjligheternasätt med statistikett ringaatt attmen
in problemens omfattning starkt varierar. Detta gäller problemens
omfattning idag, kanske framförallt hur dessa utvecklats under 90-men
talet, vilket det tidsperspektivär utredningen haft i dessa delar.

Problemens omfattning idag enligt utredningens bedörrmingär rela-
tivt väl belagd vad gäller personskador exklusive hörselskador samt
bränder. Detsamma gälla fyrverkerianvändningens effektersynes
miljön. Någon statistik direkt belyser omfattningen olägenhetersom av
för människor och djur finns inte. Här hänvisad tillär indirektaman
indikatorer, enkäter och uppskattningar. Detsamma gäller i vissäven
mån hörselskador. Det finns visserligen statistik framtagen i samband
med omfattande hörselundersökningar i Danmark, dessa ärmen av
äldre datum.

I EPC:s dras slutsatsen antalet personskadorrapport exklusiveatt
hörselskador varit relativt konstant under 90-talet. Analysen brän-av
der orsakade fyrverkerier indikerar detsamma. frågaEn hur dettaärav
går ihop med ökad användning fyrverkerier under perioden seen av
avsnitt 2.4. En förklaring kan kvaliteten produkterna höjtsattvara
inte minst det standardiseringsarbete i Europaägtgenom som rum
under 90-ta1et enighetäven någon Europastandard inteännuom om
nåtts. Det finns anledning exempelvis såväl variationer ianta att brinn-
tider hos stubiner mängden glöd i restprodukter efter explosionsom

Ävenminskat. den allmänna debatten i olika länder kan ha drivit fram
ökad kvalitet.en
Vad gäller miljöeffekter borde i och för sig ökad användningen

Åleda till sådana.större andra sidan har enligt IVL:s rapport en
utveckling därägt vissa skadliga tagits bortämnen ochrum ersatts av
andra mindre skadliga eller oskadliga Detämnen. därför inteär möjligt

någondra slutsats huruvidaatt de samlade miljöeffekterna ökatom
eller minskat.

Någon statistik visar huruvida övriga problem, dvs. hörselska-som
dor och olägenheter för människor respektive djur ökat eller minskat
under 90-talet finns inte. Den statstik utredningen erhållet frånsom
Länskriminalpolisen i Stockholm län och polisanmälningar isom avser
länet kopplade till smällare och andra fyrverkerier kan indi-utgöra en
kator utvecklingen under perioden 1995-1998. Under denna period
låg antalet anmälningar år relativt konstant nivå.per en

Sammanfattningsvis kan konstateras omfattningen personska-att av
dor och bränder relativtär väl dokumenterad statistiskt. Detta gäller

miljöeffekter.även Vad gäller olägenheter för människor och djur och i
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mån måste omfattningenbedömningar baserasviss hörselskador av
osäkrare underlag.ett

exklusive hörselskador8.2 Personskador

Fyrverkeriolyckoma, i Sverige uppskattas till 400-500EPCsom av om
året 13 har enligt underlaget hemtillverkadesamband medprocent

utgång,produkter, i genomsnitt högst har dödlig endastutgörvarav en
området0,07 det totala antalet olyckor inom hem-och fritid.procent av

Den totala samhällskostnaden kan uppskattas till mil-mellan 10 och 50
joner kronor Såvälberoende val beräkningsmodell. andelenav som
kostnaden måste förhållandevisbeskrivas ringa. Inte heller förefal-som
ler skadenivån åren.ha ökat under de Antalet personskador ochsenaste
dess utveckling framstår därmed mindre alarmerande vad denänsom
allmänna debatten skengett av.

Även andelen fyrverkeriolyckor relativt andra olyckortyperom av
låg förefaller det dock Sverige vid internationell jämför-är som om en

påelse ligger förhållandevis nivåhög räknat i antal olyckoren per
invånare. Kartläggningen på nivåntyder minst sådubbelt högäratt

i andra länder med undantag Danmark avsnitt 6.1.8.se Undersom av
1998 inträffade exempelvis i Storbritannien, åtta gångerhar flersom
invånare, endast 831 olyckor. Möjligen skulle del förklaringenen av
till skillnaden kunna användningen fyrverkerier högre iärattvara av
Sverige. SverigeI invånare åranvänds och i genomsnitt fyrverke-per
rier för cirka 25 kronor, medan motsvarande siffra i Storbritannien är
10-15 kronor. Den legala användningen i Danmark förefaller ligga
den dubbla jämfört med i Sverige. Denna jämförelse förutsätter dock

prisbilden densamma. Vidare kan det finnasär skillnader i använd-att
ningsmönstret återspeglas i statistiken, mångaexempelvis skadassom
barn i Storbritannien tomtebloss. Eftersom antalet olyckor i Sverigeav
i internationellt perspektiv relativt högt utredningen detett är attanser

deras ringa andel totala antalet olyckor finns skäl försökatrots attav
minska dem det möjligt det.är görasamt att att

Vidare bör årantalet skadade grundävennoteras att om per av
fyrverkerier lågt jämfört med andra såär olyckor inträffartyper av
olyckorna under kort tidsperiod. Kartläggningen har visat 60atten pro-

olyckorna sker i nyår, påskanslutning till eller Valborg. Dettacent av
betyder olycksfallsrisken för dem använder fyrverkerieratt ärsom
väsentligt högre vad det totala antalet olyckor indikerar.än

Ett ytterligare skäl för tillmäta olycksfallen tyngd de iäratt extra att
hög utsträckning drabbar barn och ungdom. Kartläggningen visar att
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cirka hälften de skadade årunder 18 mångaoch år.är under 15ärav
Fördelningen framgår nedanstående tabell.av

Andel skadade individer årunder 18 enligt EPC:s utredning:

Underlag årAndel under 18 årAndel under 15
Patientregistret 1997, Sverige 35 21procent procent

Skåne, 52 fallutom
EHLASS 1998, 21 fall 48 43procent procent
EHLASS 1996-1998, 57 34procent procent
universitetssjukhuset
Linköping, Södersjukhuset
Stockholm, 67 fall

En utgångspunktema för utredningens överväganden börav FN:svara
konvention barnens rättigheter, den s.k. barnkonventionen. Dennaom

FN:s generalförsamling 1989.antogs Sverige i hög grad dri-av var
vande i arbetet med konventionen och de första ländernavar atten av
ratificera överenskommelsen vilket skedde 1990. Konventionen utgår
från fyra grundläggande principer, principenär barnensvarav en om
bästa, och ifrån barn har värde i sigatt deett ärsamt att utsatten grupp
i samhället med särskilda behov omvårdnad och skydd. Artikel 4 iav
konventionen förpliktar de länder anslutit sig vidta alla lämp-attsom
liga åtgärder för genomföra den. Enligt konventionenatt räknas indivi-
der barn till års18 ålder.som upp

Regeringen presenterade 1998 strategi för förverkligandeetten av
konventionen prop. 1997/98: 182, SOU 1997:116. Utgångspunkten för
strategin barnkonventionenär skallatt aktivt instrument ochettvara

allt beslutsfattande barn. Barnkonsekvensanalyserrörgenomsyra som
skall vid beslutgöras barn. Vidrör antagande lagstiftningsom av ny
skall förverkligandet bamkonventionen finnas med viktigav som en
faktor påverkar innehållet i lagstiftningen.som

I propositionen slås fast begreppet barnens bästa inte enbartatt gäl-
ler sådan lagstiftning uttryckligen frågorreglerar barn t.ex.som om
familjerätten den bör präglautan andra områdenatt även kansom
beröra barn indirekt. Som viktig metod följa så skermer atten attupp

konsekvensanalysernämns regeringen bör bli obligatoriskasom menar
i beslutsfattandet. Vidare konstateras bamperspektivet i lämpligatt
omfattning bör finnas med i utredningsdirektiv.

Underlaget från EPC påtyder omkring hälften de personska-att av
dor fyrverkerier orsakar drabbar barn och ungdomar under år,som 18
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bästabarnetsprincipKonventionensenligt konventionen.barndvs. om
fördirekt relevansuppfattning hautredningensenligttorde därmed

huruvidaövervägandensåväl allmännagällerövervägandena. Det om
motive-kartläggningutredningensiframkommerproblembildden som

priori-skallolika problemenhur deåtgärder överväganden omsomrar
teras.

från EPC,underlagetenligtsmällare,vidareAnmärkningsvärt är att
står för uppskatt-dessahälften skadornaorsakar nästan atttrotsav

främst barndetaljhandeln. Detfå värdet inågra ärningsvis procent av
gradvarför dessa i högresmällare,använder änungdomaroch som

hos dem.orsakar skadorandra fyrverkerier
olyckorantaletutredningenSammanfattningsvis ävenatt omanser

lågt tycks detolycksriskerfyrverkerier relativt andraorsakade ärav
olyckornaperspektiv. Därtill kommerinternationellthögt attettvara ur
väsentligtolycksfallsriskentidsperiod varförinträffar under kort ären

årsbasis minstindikerar. Intetotala antalet olyckorhögre vad detän
ungdomar skadasfrämst barn ochbakgrund det ärattmot ansersomav

fyrverkeriergrundpersonskadorutredningen ärsammantaget att av
åtgärdersådan finns skälproblem dignitet det övervägaattattett av

med syfte minska skadorna.att

Hörselskador8.3

såvälbland iföreligga samstämmig uppfattningDet expertersynes en
Sverige impulsljud överstiger 140 dB Cutomlands attsom om som

också anpassadepeak farliga för hörseln. Ett flertal ljudnorrnerär är
ljudtrycksnivå tillefter denna smällare kanEngräns. avge en upp

undgåavstånd.160 dB C peak användaren skallFörmeters atten
måste hålla avståndrisken för hörselskador denne därför till smälla-ett

åttai fall Enligt utredningens bedömning torde dettavart meter.ren om
avstånd framstå långtoskäligt för den typiske användaren, ärsomsom
barn skulle därmed smällare kanoch ungdomar. Slutsatsen attvara

så ocksåorsaka hörselskador utredningens kartläggning tyderoch att
sker.

uppstå efter exponering smällare. Effek-Hörselskador kan endaav
hörselskada inte bara hörselnedsättning kanär ävenutanterna av en

uppfattar ljudtinnitus. Med sistnämnda den skadadeatt utanvara avses
påverkarexisterar, vilket livskvaliteten. intede kraftigt Det äratt ovan-

ligt den skadetillfället symptomfri, eftersomskadade direkt efter äratt
ljudnivån kan ha skadat endast del hörselcellema. Om emellertiden av
den skadade för kraftigt ljud kan detta skada andrautsätts ävennytt

uppstårceller, följd i livet.med Hörselskadoratt symptomav senare
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kan därmed beskrivas dolt problem hos barn och ungdomar.ettsom
Skadorna kan inte återställas medicinskt.

vilkenI omfattning smällare orsakar hörselskador oklart. Iär mer
utredningens underlag uppskattas antalet skadade till så många som

0003 ungdomar året i Sverige. Socialstyrelsen har anfört detom att
krävs omfattande undersökningar för få fram pålitlig skattning.att en
Uppskattningen 3 000 ungdomar kan förefalla hög, samtidigtom men
visar omfattande dansk undersökning från 60-taleten näraav
6 000 pojkar ålderni 10-16 år så många sju pojkarnaatt procentsom av
uppvisade hörseldefekt fyra månader efter nyårshelgen.tre-en
89,2 pojkarna hade deltagit i avfyrandetprocent fyrverkerierav av
under den helgen. Sammantaget utredningen det samladeattanser
underlaget talar för betydande antal barn ochatt ungdomarett varje år
drabbas hörselskador till följd smällare.av av

Vad anförts barnkonventionen för personskadomasom harovan om
självfallet relevansäven vad hörselskador.avser

Det framkommit smällares inverkan hörselnsom enligtutgörom
utredningens uppfattning starka skäl för åtgärderövervägaatt mot
smällare. Utredningen bedömer risken för hörselskadoratt väsentligtär
lägre vid användningen andra fyrverkerier smällare,än varför detav
knappast finns skäl utifrån denna aspekt motverkaatt användningen.

8.4 Sakskador

Med sakskador i sammanhanget framförallt bränder. I denavses all-
debattenmänna har framförts fyrverkerier, främst smällare,att orsakar

andraäven sakskador, exempelvis skadegörelse på brevlådor. Det har
inte varit varit möjligt kartlägga omfattningenatt dessa problem,av

från ekonomisk fårsett synpunkt dockmen dessa skadorantas att är
begränsade även de givetvis kan såväl störande för demom vara som
drabbas.

Fyrverkerier orsakade enligt Räddningsverkets statistik under 1998
304 räddningstjänstingripande i samband med bränder. Dessa utgör
därmed liten andel det totala antalet bränderen i Sverige ellerav
1,4 Eftersom dessa bränderprocent. begränsadeär till sin omfatt-mer
ning övriga bränderän och i genomsnitt drabbar mindre värdefull egen-
dom denär procentuella brandkostnaden lägre. Kalkylerän indikerar

tiondelsprocentatt ett depar-tre totala kostnaderna för bränder här-av
från fyrverkeribränder.rör Antalet förefaller vidare varit relativt kon-

under 90-talet. Statistikenstant dock bristfälligär för perioden före
1996. Några personskador i samband med fyrverkeribränder finns
rapporterade.
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därmed brän-brandbekämpningssynpunkt tordeFrån övergripande
marginell betydelse.relativfyrverkerierder orsakade vara avav

ochinternationell statistiktillgång till relevantbränder saknasFör
lågt ihögt ellerantalet brändergår bedömadärmed inte ärdet att om

förhåller sigdetinternationellt perspektiv. Däremot sättett samma
tids-uppstår mycket kortbränderna underför personskador att ensom

Över till de tradi-anknytningalla bränder harperiod. 75 procent av
vid användningdå används. Brandriskenfyrverkeriertionella helgerna

brändervad totala antaletväsentligt högrefyrverkerier därmed änärav
smällareårsbasis kartläggningenpå indikerar. Vidare tyder att orsa-

negativ effektYtterligaretill hälften alla bränder.kar är attenavupp
då fyrverkeriertypiska helgernautryckningar vid deanhopningen av

möjlighet avdelaminska räddningstjänstemasanvänds kan att resurser
för allvarligare bränder.andra, kanske

utredningen bränder grund fyrver-Sammantaget enligt avsynes
åtgärder likväl börkerier relativt begränsat problem. Om över-ettvara

måste uppfattningen inga bränder kandet grundas denvägas att
då sådanaåtgärder sigkan aktuellaDe är ärteaccepteras. somsom

mindre ingripande.

8.5 Olägenheter för människor

Med olägenheter för människor utredningen störande,de oroandeavser
dåeller andra negativa effekter användningen fyrverkerier ochsom av

framförallt smällare kan medföra.
Framförallt för äldre kan användningen fyrverkerierpersoner, av

olägenhet. Problemet har beskrivits det under längreutgöra atten som
perioder före de traditionella helgerna ständigt smäller, vilket upplevs

månad.störande. tidsperiodDen särskilt december Iärangettssom
sammanhanget kan den statistik Länskriminalen i Stockholm tagitsom
fram intresse avsnitt 6.4.2. Enligt denna gjordes undersevara av
perioden 1995-1998 totalt l 669 stycken polisanmälningar med anknyt-

avsågning till fyrverkerier. anmälningarna smällare.80 procent av
Vidare gjordes anmälningarna perioden20 undernästan procent av

år.december-2815 december respektive Sammantaget skulle därmed
denna olägenhet i hög grad ha sin grund i smällare används utanföratt
de traditionella helgerna.

Enligt utredningens kartläggning kan till tio denprocentupp av
totala flyktingpopulationen eller uppskattat 35 000grovt personer

påtagligatidigare krigsupplevelser ljudgrund orsakas besvärav av som
orsakas fyrverkerier posttraumatisk stresssyndrom,s.k. PTSD.av
Avgörande för ljudetproblemet kommer ochoväntatär att att personen
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ifråga således inte förbereddär detta. Användningen fyrverkerierav
under de traditionella helgerna kan inte beskrivas oväntad. Efter-som

det framförallt smällareär används utanför de traditionellasom som
helgerna torde problemen i huvudsak kopplade till bruket smäl-vara av
lare.

Det förhållande smällare orsakar olägenheter föratt antalett stort
människor får enligt utredningen problem sådanutgöra ettanses av
dignitet det finns skäl åtgärderatt överväga med syfte minskaatt att

Åtgärdernadessa. bör inrikta sig på minska användningen smäl-att av
lare utanför de traditionella helgerna.

8.6 Olägenheter för djur

Enligt utredningens uppfattning råder det ingen tvekan fyrverke-attom
rier kan orsaka betydande lidande för hundar.ett I SLU:s studie dras
slutsatsen så mycket tredjedelatt landets 800 000 hundarsom en av
påverkas negativt fyrverkerier. Vidare framhålls 35 000av att ca av

påverkasdem så starkt de i behovär lugnandeatt medicin. Det deärav
oväntade ljuden särskiltär stressande. Djurens lidandesom genererar
självfallet besvär för dess ägare.

De data redovisas i SLU:s studie bygger i huvudsak påsom enkäter
till hundägare. Som påpekas i SLU:s kan Svarsfrekvensen irapport
denna enkätertyp högre bland demantas uppleverav problemvara som
varför försiktighet måste iakttagasstor vad gäller slutsatser. Den studie

Apoteket AB gjort förskrivningenöversom lugnande medicin indi-av
kerar antalet hundar sådanatt rädsla för fyrverkeriersom motges är
lägre vadän i SLU:ssom uppges rapport.

Utan ställning till de nivåeratt ta problem i SLU:ssom anges
studie dock utredningen det ställtmenar är all tvivelatt utom att ett
mycket antal hundar ochstort därmed hundägare påverkas negativt av
fyrverkerier, vilket skäl förutgör i fall fyrverkerieratt vart ochattanse
smällare används förvarning får beskrivassom utan problemettsom av
dignitet och detta motiverar åtgärder.att Möjligtvis skulle kunnaman

även användning påatt exempelvis nyårsaftonanse olägenhet,ger en
eftersom det kan svårt förbereda hund på oljud.att Denvara uppfatt-en
ning förts fram hundägare såväl i debattensom under utred-av som
ningens kartläggning dock denär användningen fyrverkerieratt av
under de traditionella helgerna hanterbart,är eftersom dåägaren exem-
pelvis kan hålla hunden inlåst. Mycket talar därför för det denäratt
oväntade och i tiden utdragna användningen smällare framför-av som
allt orsakar olägenheten. Den åtgärder därförtyp bör komma iav som
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fråga sådana syfter till minska olägenhetema för männi-är även attsom
skon

påverkan8.7 Fyrverkeriers miljön

Enligt utredningens kartläggning har användningen fyrverkerier inteav
någon påverkansignifikant miljön med undantag utsläppetav av

Luftvårdsforskningbly. Detta beräknas Institutet för Vatten- ochav
sju fråndet totala utsläppet till luft punktkällor imotsvara procent av

Sverige. Bidraget bedöms institutet ringa, inte försumbart.av som men
Utsläppen beror bly fortfarande förekommer i produkteratt som

tillverkas i Asien. Det kan dock vismutoxid. Utredningenmedersättas
med hänsyn till frågadet mindre utsläppsmängdärattanser om en som

åtgärdasskulle kunna förändringar i tillverkningsprocessen attgenom
problemet inte sådant det motiverat utgångspunkt frånmedär äratt att
miljöskäl åtgärder inom för utredningens uppdrag.överväga ramen

8.8 Sammanfattande problembedömning

Den samlade problembild framkommit i utredningens kartläggningsom
sådan åtgärder avseende användningen fyrverkerierär böratt över-av

Avgörande därvid de personskador, inklusivevägas. hörselskador,är
de olägenheter för människor och framförallt hundar och därmedsamt

hundägare den nuvarande användningen fyrverkerier orsakar.som av
Det faktum hälften olycksfallen och sannolikt huvuddelenöveratt av

hörselskadoma drabbar barn måsteoch ungdom enligt utredningenav
tillmätas särskild vikt inte minst bakgrund bamkonventionensmot av
krav.

Vad gäller bränder orsakade fyrverkerier torde dessa kunna till-av
relativt mindremätas betydelse bakgrund den roll de spelarsett mot av

i det totala sammanhanget. Fyrverkeriers miljöpåverkan kan enligt
utredningens uppfattning inte någontillmätas signifikant betydelse i
överväganden åtgärder.om

Som kommer framgå diskussionen åtgärderolika tänkbaraatt av om
har dessa varierande effekt de olika problemen varför de senare
måste utifrånrangordnas hur angeläget det lösa respektive minskaär att
dem. förefallerDet därvid rimligt minskning personskadoratt en av
prioriteras före olägenheter och människors olägenheter har före-att

framförträde djurens. Bränder orsakade fyrverkerier bör lägreav ges
prioritet. Det kan diskuteras hur problemet med hörselskador skall vär-

i förhållandederas till andra personskador. Mycket talar dock för att
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hörselskador har omfattning beståendeoch dessutom kanstörreen ge
i högre grad uppstårövriga skador. Eftersom de i huvudsak vidänmen

användning smällare torde de dessutom till övervägande del drabbaav
barn och ungdom. Sammantaget förefaller rimlig prioritetsordning,en

utgångspunkt för åtgärder,överväganden hörselskador,som om vara
andra personskador, olägenheter för människor, olägenheter för djur
och slutligen eventuellt bränder. Vad gäller miljöeffekter tillmätsäven
inte någondessa avgörande betydelse åtgärder.vid överväganden om

frånSett produktsynpunkt kan konstateras smällare i högre gradatt
övriga fyrverkeriprodukterän orsakar problemen. Vad gäller hörselska-

dor torde dessa i huvudsak orsakade smällare. Kartläggningenvara av
indikerar beträffande övriga personskador försmällareatt svarar
ungefär hälften. Olägenheter kan orsakas såväl smällare andraav som
fyrverkeriprodukter. Här gäller dock det de oväntade ochär överras-att
kande ljuden huvudorsaken, varför problemetär med olägenhetersom

såvälför människor hundar framförallt kopplade till smällare.ärsom
Slutligen indikerar underlaget smällare orsakar betydande andelatt en

bränderna.av
Ser vi till de prioriterade problemen skulle därmed användningen av

andra fyrverkerier smällare framföralltän kopplat till personska-vara
dor exklusive hörselskador. innebärDetta uppskattningsvis 200-250
skador år den skadade uppskattat i knappt fall100grovtper varav
skulle år.under 18 Kostnaderna kan uppskattas till mellan fem ochvara
25 mkr. Till detta kan läggas andel fyrverkeribrändema.en av

Sammanfattningsvis visar den kartläggning utredningen gjortsom
nuvarande användning smällareatt orsakar problem med hörselska-av

dor, andra personskador olägenheter för människor djur,ochsamt
framförallt hundar. Vidare orsakar smällare betydande andelen av
bränderna. Andra fyrverkerier smällare orsakarän framförallt problem
med personskador andra hörselskador.än



Åtgärder överväganden och bedömningar 147utredningensSOU 1999: 128 -

Åtgärder utredningens9 övervägan--

bedömningarden och

åtgärdersdetta kapitel kommer olika effekter problemen ochI
Diskussionen,olägenhetema diskuteras. i huvudsak princi-äratt som

piell, sker utgångspunkterbakgrund antal givetvismot ettav varav
utredningens åttaslutsatser problembilden i kapitel central efter-ärom

åtgärder måsteöverväganden eventuella med hänsynavvägassom om
till problemens allvarlighetsgrad.

utgångspunktEn principiell åtgärdereventuella inteär attannan
skall ingripande nödvändigt, fyrverkeriersdvs. "nytto-änvara mer

måstevärde" framgårin. Som avsnitt 9.6 utredningenvägas attav anser
"nyttovärdet smällare mindre för fyrverkerier i övrigt.är änav

utgångspunktEn det regelverk finns i vårandra länder iär som
närhet och generellt restriktivt det svenska förutomär änsettsom mer
i Tyskland. De bedömningar och erfarenheterde gjort i dessasom man
länder bör tillvara.tas

En viktig fråga givetvis åtgärdervilka effekter olika harärannan
fyrverkeribranschen. diskuterasDetta i avsnitt 9.7.

Åtgärderna bör vidare den karaktären de inte strideratt motvara av
EG-rätten. Samtliga här diskuterade åtgärder kan bedömas uppfylla
detta krav.

Utredningen åtgärderhar delat de ifrågakan komma i fyrasom
nämligen:grupper

Information risker fyrverkeriermed och korrekt användning0 om om
Åtgärder minskar eller förändrar sortimentet marknaden0 som
Åtgärder minskar användargruppen0 som
Åtgärder inskränker tid för förvärv och/eller användning0 som

Åtgärder minskar eller förändrar sortimentet på marknaden ellersom
åtgärder minskar användargruppen påverkakan tänkas framföralltsom
ungdomars benägenhet hemtillverka fyrverkeriprodukter dåochatt

Ävenframförallt smällare. omfattningen olaga införsel påver-kanav
kas.
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åtgärderFör slutsatser vilka vidtasbör detta nyckel-ärom som en
fråga framgårvilket bland både års års1942 och 1972annat attav
pyroteknikutredningar diskuterade dessa risker. Slutsatser härvidlag
måste i hög grad bygga frånbedömningar och erfarenheter andra

områdenländer eller andra där restriktioner införts. Utredningen har
vidare rättssociologiska avdelningen vid Sociologiska Institu-gett
tionen, Lunds universitet i framuppdrag underlag för utred-att ettta
ningens ställningstagande frågantill hemtillverkning och olagaom
införsel. Med hänsyn till frågorsdessa vikt diskuteras de inärmare
kapitel 10.

Innan effekterna olika åtgärder diskuteras i avsnitt 9.2-9.5 berörsav
kortfattat i fråganavsnitt 9.1 varför problemen och olägenheternaom
uppstår. I avsnitt 9.6 sammanvägning problembilden ochgörs en av

åtgärder.övervägandena olikaom

9.1 uppstårVarför problemen

åtgärdernaInnan de olika diskuteras kan det vikt försökaattvara av
klargöra varför de angivna problemen uppstår. Vad kan komma isom
fråga smällaren eller övriga fyrverkeriprodukterär farliga elleratt är
olämpliga i sig, de används felaktigt eller produktensättatt ett äratt
behäftad med tekniska brister.

frågaEn varför andra fyrverkeriprodukterär smällare orsakarän
personskador. I utredningen har inte framkommit stöd för dessaatt
skall behäftade med tekniska brister. Produkten kan inte hellervara
beskrivas farlig i sig. återstårVad därmed produktenärsom attsom
används vårdslöst EPC:s genomgångsätt. enskilda olycksfallett av
stöder också detta antagande.

För smällare kan följande anföras. Hörselskador uppstår sannolikt i
många fall grund smällaren exploderar alltför Medatt nära örat.av
hänsyn till det i vissa fall krävs långa avståndrelativa föratt explo-att
sionen skall betraktas ofarlig kan ifrågasättasdet dock intesom om
användningen produkten ställer alltför höga krav den typiskeav
användaren barn ellerär ungdom. Att personskador i övrigtettsom
uppstår får med motsvarande för övriga fyrverkerierresonemang som

bero på användningen felaktig.ärattanses
Olägenheter för människor och djur orsakas tidigare redovisatssom

främst oväntade ljud. Detta fårproblem därmed ha näraav ettanses
samband med vad i den allmänna debatten kallas för okynnessmäl-
lande. Härmed smällaren inte bara används under traditionellaattavses
helger veckorna innanäven helgerna och särskiltutan i december
månad. Dessutom förekommer uppenbarligen felaktigt handhavandeett
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vissa ungdomar sig skrämmamed smällaren ägnar attatt per-genom
och djur med smällare.soner

uppstårviktigaste förklaringen till bränderSlutligen torde den att
vårdslöst handhavande med smällare och andra fyrverkerier.ettvara

Information risker fyrverkerier9.2 medom

och korrekt användningom

åtgärd åter-Syftet med denna skulle omfattande ochmedattvara mer
kommande informationsinsatser informera användargruppema om
farorna med smällare och andra fyrverkerier. Förutsättningarna för att
informationsinsatser sådanskulle ha effekt flera. En problemetär är att
uppstår på grund produkten används felaktigt. Informationenattav
måste nåvidare till måsteanvändaren därutöver villigut attsom vara
ändra sitt beteende.

I Danmark, Finland årligenoch Storbritannien genomförs större
informationskampanjer och den samstämmiga uppfattningen är att
kampanjema har goda effekter vad gäller skadefrekvensen.

I Storbritannien, fråndär myndigheternas sida endastman ser per-
sonskador och störningar problem förhål-och skadefrekvens isom vars
lande till folkmängden vida understiger Sveriges, regeringensatsar

årvarje motsvarande drygt miljoner kronor inforrnationskampan-tre
jer och dessutom tillgånghar den till fri tid i tillTV värde drygtett av

miljoner50 kronor. frågaDet riktade kampanjer upplevsär om som
mycket effektiva. l Finland genomförs årvarje informations-som en

kampanj till kostnad motsvarande och halv miljon kronor.en av en en
Tillsynsmyndigheterna i Danmark genomför årvarje i samarbete med
landstingen och vissa intresseorganisationer rikstäckande kampanjer
och hade under åretdet budget motsvarande cirkasenaste en om
två miljoner kronor. I Danmark informationskampanjemaattanser man
har medfört del underårigade använder sig skyddsglas-att storen av av

och ögonskadoma därmed minskat påtagligt.ögon att
Även i Sverige har vissa informationsinsatser genomförts. Exempel-

SÄIvis har spritt information TV-programmet "Anslagstavlan"genom
och i samarbete med andra myndigheter tagit fram informationsbro-en
schyr och video, har distribuerats till 000 skolor.1 Insatsemaen som
kan dock till sin omfattning knappast jämställas med beskrivnaovan
kampanjer.
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Påverkan på personskador orsakade fyrverkerierav

uppstårPersonskador i huvudsak till följd felaktig användning.av
Användaren lär ha intresse undvika skador och intedet hellerärattav
svårt nå till Informationskampanjerdenne. framstår därmed enligtatt ut
utredningen åtgärdadekvat för minska skadorna.attsom en

Påverkan på hörselskador orsakas smällaresom av

informationskampanjEn framstår inte åtgärdadekvat för attsom en
lösa problemet med hörselskador. Det kan visserligen antas att
information skulle minska riskerna, eftersom användaren kanske skulle
komma utöka avståndet, framstårdet svårtatt attmen som genom
information få hållaanvändaren långadet avstånd krävs föratt attsom

tillåtnavissa smällare skall ofarliga. Det skulle dock kunna antasvara
användaren skulle till sig informationen ochatt det möjligtta äratt att

nå användaren.
SÄIAv enkäter låtit utföra framgår det vanligt barnärattsom att

förses med smällare föräldrarna. Således två tredjedelarav uppger av
240 elever i grundskolan Spånga-Tenstai fyrverkerieranvänt attsom

fåttde produkterna sina föräldrar. årskursI andelen så högärav sex
Ökad85 medvetenhet riskerna för hörselskadorprocent. skullesom om

kunna minska föräldrarnas benägenhet tillhandahålla smällare tillatt
minderåriga.

Påverkan på olägenheter för människor och djur orsakassom avi
smällare

Som beskrivits uppstår detta problem grund smällare inteovan attav
bara används under de traditionella helgerna veckorna innanävenutan

framförallt i samband nyårshelgen-med och användningssättetattav-
dessutom felaktigt. Eftersomär det användningenär felaktigärsom
skulle informationskampanj i princip riktig åtgärd. Deten ärvara en
dock ofta fråga medvetet felaktigt användningssättett där olägen-om
heterna inte drabbar användaren. Med hänsyn härtill kan ifrågasät-det

informationskampanjtas skulle ha mycket begränsadänom en mer
effekt dessa problem.



Åtgärder överväganden och bedömningarSOU utredningens 1511999: 128 -

Påverkan på fyrverk-bränder orsakade smällare eller andraav
erier

Eftersom uppstår påbränder i huvudsak grund felaktig användningav
fåskulle informationskampanj kunna effekt. inteDet skall dock ute-en

slutas antal bränder orsakas handlingssätt,medvetetatt ett ettav som
svårt påverka.kan Vidare drabbar skadan inte fallheller i dessaattvara

alltid användaren. Informationsåtgärder skulle därför sannolikt ha
begränsad effekt.

Sammanfattning

Informationkampanjer skulle kunna medföra personskador orsakadeatt
smällare och fyrverkerierandra kan minska. En viss positiv effektav

vad gäller hörselskador uppnås.skulle kunna För övriga problem skulle
de ha begränsad effekt.

Åtgärder9.3 minskar eller förändrarsom

påsortimentet marknaden

åtgärdDen i första hand skulle komma frågai införa för-är att ettsom
bud för allmänheten hantera exempelvis den smällareatt typ av som
finns tillgänglig sådani dag. åtgärdEn skulle lagtekniskt enkel attvara
genomföra. fårI Sverige endast fyrverkeriprodukter godkäntssom av
Sprängärrmesinspektionen importeras, säljas eller användas. En smäl-

fårlare innehålla högst 0,8 svartkrut. En möjlighet före-attgram vore
skriva produkter endast eller huvudsakligen har ljudeffektatt som en
inte får godkännas. Alternativt, under förutsättning mindre smäl-att
lande produkter skulle få finnas kvar, föreskriva betydligt lägreom en

för den mängdgräns svartkrut innehållasmällare fick exempelvisen
i Finland där smällande produkter får innehålla högst 0,05som gram

svartkrut. En tredje variant skulle föreskriva för hanteringatt attvara
smällare krävs tillstånd.alltidav
Fyrverkerier tvåregleras i skilda regelverk. 1988:868Lag om

brandfarliga och explosiva gäller hantering och import sådanavaror av
Ordningslagen under vilka förutsättningar fyrverkerier fårvaror. anger

användas.
Enligt den förstnämnda lagen alla tänkbara förfaranden med fyr-är

verkerier tillståndsbelagda, exempelvis krävs enligt tillståndlagen för
SÄIköpa fyrverkerier. får dock medge kravet medatt ersätts anmä-att

lan eller särskilt krav och meddela frånundantag lagen. I prakti-annat
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SÄIken har delat fyrverkerier i fyra skilda kategorier. För de allraupp
kvarstår det tillståndskravstörsta lagen sådanFör köpaattsom anger.

produkter krävs polistillstånd. För de mellanstora produkterna harett
SÄI tillståndskravet ålderskravmed år18 eller år15 beroendeersatt
på produktens storlek, vilket innebär den uppfyller ålderskravetatt som

fårfritt SÄIförvärva produkten. För de allra minsta produkterna har
tillståndskravetupphävt med följd de och fårfritt förvär-att av var en

vas.
En åtgärd skulle kunna införa begränsningar i denannan attvara

ljudtrycksnivå fårsmällare i likhet med vad gäller isom avge som
Tyskland och med vad gällde i Norge fram till och med 1997 närsom
smällare totalförbjöds.

Slutligen skulle åtgärd kunna föreskriva smällareatten attvara
fårendast säljas i förpackningar tillsammans med andra fyrverkerier.

Vad kan komma i fråga antingen föreskrivaär de fårbaraattsom att
säljas tillsammans med andra fyrverkerier, för vilka råderdet ålders-en

18 år ellergräns de fårbara säljas med andra fyrverkerier,att förom
vilka det gäller år.15 Det förstagräns alternativet innebär i prin-en om
cip höjning åldersgränsen för förvärv smällare. Innebördenen av av
skulle dessutom bli den har möjlighetatt förvärvet integöraattsom
kan köpa enstaka smällare till låg kostnad. Det andra alternativeten
innebär det inte i dag skulleatt möjligt för 15-åringar köpasom attvara
enstaka smällare.

I samtliga de länder utredningen varit i kontakt Tyskland ärutom
försäljning till allmänheten den smällare tillåts i Sverigetypav av som
förbjuden.

I Danmark infördes redan 1966 förbud överlåtelse, förvärvett mot
och användning fyrverkeri med enbart knalleffekt polisens till-av utan
stånd. Skälet till förbudet infördesatt smällare ansågs orsakaattvar
hörselskador.

En smällare fick i Finland fram till 1995 innehålla fem krut.gram
Under perioden 1993-1995 ökade dock användningen smällare medav
störningar och personskador till följd. 1995 infördes därför begräns-en
ning till högst 0,05 svartkrut. I denna kategori ingår mindregram pro-
dukter exempelvis smatterband.som

I Norge förbjöds så kallat farligt smällande produkter redan 1975
eftersom ansåg det klarlagt dessa orsakade hörselskadorman att samt
innebar olägenhet för framförallt ledarhundar. Förbudet omfattade mot-
svarigheten till svenska smällare och innebar endast mindre smäll-att
artiklar med högst 0,075 svartkrut ljudeffektgram som avgav en om
högst 125 decibel tillåtna. 1997 förbjöds dessaäven följdvar som en av
okynneshantering.
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fårI USA enligt den federala lagstiftningen sedan 1976 smällareen
innehålla högst 0,05 svartkrut.gram

I Storbritannien infördes 1997 förbud för allmänheten hanteraatt
smällare. Skälet smällare stod för andel personska-att storvar en av
doma okynnessmällandet allmänna störningarsamt att och olägen-gav
heter.

Tyskland fårI smällare innehålla så mycketen svart-som sex gram
knit, högst ljudeffekt 120 dB impulseA vidmen avge en om ett
avstånd åtta vilket 132 dB impulseA vidmeter, motsvararom ett
avstånd två meter.om

Åtgärder minskar eller förändrar sortimentet kan föra med sigsom
vissa negativa bieffekter. Vad kommer i fråga användarenär attsom
försöker den åtgärdenproduktersätta sikte på med vilkettar en annan,
kan få negativa konsekvenser. Ett förbud smällare skulle exempel-mot
vis kunna medföra ökad användning andra fyrverkerier. fårDettaav
dock bieffekt.smärre En betydligt allvarligare bieffektanses vara en
skulle förbudet leder till ökad hemtillverkning ellervara olagaom
införsel. Detta diskuteras i kapitelnärmare 10.

Påverkan på personskador exklusive hörselskador orsakade av
fyrverkerier

Ett smällarförbud skulle kunna ha mycket god effekt vad gälleren anta-
let personskador. Smällare står enligt underlaget från EPC för hälften

skadorna och förbud skulle därmed kunnaav ett medföra skadornaatt
minskar i motsvarande grad. Effekterna vad gäller ökad hemtillverk-
ning och olaga införsel måste dock beaktas.

åtgärdEn sikte begränsningar i ljudnivåntar hos smällaresom
jämför Norge och Tyskland skulle inte någonha effekt andra per-
sonskador hörselskador.än

En föreskrift smällare endast får säljas tillsammansatt med fyr-om
verkerier för vilka 18-årsgräns gäller skulle kunna ha effek-en samma

höjning åldersgränsenter för förvärvsom smällareen seav av
avsnitt 9.4. En andel de skadadestor och hälftenär ska-av unga av
dorna kan enligt underlaget från EPC bedömas orsakas smällare. Enav
höjning åldersgränsen för inköp smällare skulle kunnaav minskaav
barns och tonåringars användning. Därutöver skulle åtgärdenyngre ge
den effekten de har möjlighetatt förvärvet integöra kan köpaattsom
enstaka smällare till låg kostnad. Sammantaget innebär resonemanget

användningen smällareatt sannolikt skulle minska och därmedav även
skadorna orsakade smällare.av



Åtgärder154 utredningens överväganden och bedömningar SOU 1999: 128-

risk åtgärdenEn med skulle dock efterfrågarden smäl-attvara som
lare skulle komma förvärva andra fyrverkerier,ävenatt attuppmanas
vilket skulle kunna medföra Ökad användning dessa. Därtill kommerav
den eventuella effekten vad gäller hemtillverkade varor.

åtgärdenOm i stället skulle inrikta påsig fårsmällare bara säljasatt
tillsammans med andra fyrverkerier för vilka 15-årsgräns gälleren
skulle det kunna minska användningenäven smällare och därmedav

skadorna. Ungdomars användningäven andra fyrverkerier skulleav
dock i utsträckning riskeraän större öka och därmedän skadorattovan
orsakade dessa.av

Påverkan på hörselskador orsakade smällareav

Ett smällarförbud framstår mycket effektiv åtgärd för min-attsom en
ska hörselskador. Ett förbud skulle i princip kunna eliminera proble-

Hemtillverkning och olaga införsel tycks vidaremet. inte ha samma
negativa effekter hörselskador på andra personskador. I Dan-som
mark bedöms inte insmugglade eller hemtillverkade produkter orsaka
hörselskador någoni omfattning.större Argumentet lätta för-mot att
budet smällare har i Danmark följaktigen också varit sådanmot att en
åtgärd skulle innebära hörselskadoma skulle komma öka igen.att att
Sammantaget kan bedömas smällarförbud fåskulle positivaatt ett
effekter vad gäller hörselskador.

åtgärdRedan införa högsta tillåten ljudnivå skulleatten som en
dock kunna i det lika godanärmaste resultat vad hörselskadorge avser

förbud, förutsatt för ljudtrycksnivånett gränsen tillräckligtattsom sätts
lågt.

En regel endast sälja smällare i paket medatt andra fyrverkerierom
skulle minska användningen smällare, vilket i sin torde innebäraturav

hörselskador hos barn och tonåringaratt skulle kommayngre att
minska. Minskningen hörselskador skulle kunna bli betydande,av
eftersom det i princip ungdomarär använder smällare. Den ärsom som

år18 kanöver vidare ha lättare till sig information. Risken föratt ta
ökad användning andra fyrverkerier har ingen relevans för dettaav pro-
blemområde, eftersom andra fyrverkerier knappast orsakar hörselska-
dor.

Påverkan på olägenheter orsakade smällareav

Ett smällarförbud skulle kunna elimineraäven olägenhetema för män-
niskor och djur. Om emellertid förbudet skulle leda till olaga införsel
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och ökad hemtillverkning skulle i stället dessa produkter kunna använ-
fördas störningar. fårDet förutsättasdock den totala användningenatt

ändå skulle minska betydligt med illegal marknad, varför olägen-en
heterna i fall skulle bli mindre.avsevärtvart

Att enbart sänka ljudtrycksnivån torde inte någon påverkanha
Ävenolägenhetema. efter sänkningen skulle det frågan ettvara om

högt impulsljud kan avlossas förvarning, vilket förefallerutansom vara
tillräckliga kriterier för olägenhet.en

åtgärdEn endast sälja smällare tillsammans med fyrverkerierattom
skulle vad olägenheter vid första anblick framstå posi-avser en som en

åtgärd.tiv Dessa orsakas smällare och dessa till viss delävenav om
andra fyrverkerier skulle detersattes minska olägenhetema. Enav

förutsättning för olägenhetema orsakas smäl-resonemanget attom av
lare dock fyrverkerierär i övrigt i Sverige användsatt under de tradi-
tionella helgerna. Om ungdomar för köpa smällare fick för-ävenatt

fyrverkeriervärva skulle det kunna innebära andra produkteratt använ-
des före helgerna med ökade olägenheter följd. Sammantaget fårsom

åtgärdendock kunna minska olägenhetema.anses

Påverkan på bränder

Ett smällarförbud skulle kunna medföraäven betydande minskningen
antalet fyrverkeribränder. På motsvarandeav vadsätt gällersom som

för personskador måste dock effekten vad gäller hemtillverkade eller
insmugglade produkter beaktas. Att enbart sänka smällarens ljudnivå
skulle inte ha någon påverkan bränder.

Att enbart sälja smällare tillsammans med andra fyrverkerier, skulle
kunna minska antalet bränder orsakade smällare. En eventuell ökadav
användning hemtillverkade eller andra fyrverkerier skulleav kunnaav
motverka minskningen.

Sammanfattning

Sammantaget framstår enligt utredningens bedömning smällarför-ett
bud adekvat åtgärd för komma tillrätta medsom problemen.en att Ett
smällarförbud skulle enligt underlaget från EPC kunna halvera person-
skadorna eliminera problemensamt med hörselskador och i hög grad
reducera olägenhetema för djur och människor liksom antalet bränder.
En osäkerhetsfaktor dockutgörs risken för ökad hemtillverkningattav
och olaga införsel se vidare kapitel 10. Skulle hemtillverkning och
olaga införsel öka skulle personskadoma kunna bli allvarligare vadän
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dockoch olägenhetema skullede idag. Antalet hörselskador ävenär
förekomstenminska. nackdel skullemed illegal marknad En avvaraen

i sig.illegal marknaden
ljudtrycksnivåtillåten smällare skulle vadbegränsning hosEn av

förut-lika god effekt förbudhörselskador medföra nästan ettsomavser
lågt. övriga proble-tillräckligt Vad deljudgränsensatt att sattes avser

åtgärd någoninte effekt.skulle denna dock hamen
produkter skulleenbart sälja smällare tillsammans med andraAtt

minska dethörselskadorna och olägenheterna. Däremot tveksamtär om
någradet medföra positiva nettoeffekter för Övriga personskadorskulle

föroch bränder.

Åtgärder9.4 minskar användargruppensom

Användargruppen minskar åldergränsen för köp och innehav höjs. Iom
fårSverige de produkter förvärvas polistillstånd iindeladeär utansom

Små fårartiklar avsedda för inomhusbruk förvärvasärtre grupper. som
ålder.och användas oberoende återfinnsI mindre artik-nästaav grupp

lar avsedda för utomhusbruk mindre raketer och enklareärsom som
Ävenvarianter produkterna bengalisk eld, fontän och romerska ljus.av

smällare ingår i denna fårDessa produkter förvärvas inne-ochgrupp.
has år.den fyllt 15 Slutligen finns det artiklar främststörreav som som

såsomavsedda för utomhusbruk exempelvisär bomber och raketer. För
åldersgränsdenna gäller år.18grupp en om

Vad skulle fråga åldersgränsenkunna komma i höja förär attsom
de mindre artiklar för åravsedda utomhusbruk till 18 eller iär vartsom

åldersgränsenfall höja år.för smällare till 18 I samband med smäl-att
lare förbjöds för allmänheten i Storbritannien höjdes denäven gene-

åldersgränsenrella från 16 till 18 för allmänhetens förvärv fyrverke-av
rier. Endast produkter exempelvis fårs.k. säljaspartypopperssom nu
till dem år.under 18 Skälet till höjningenär skadestatisti-attsom var
ken utvisade främst de skadades och höjningen försvåraskulleatt unga
deras fåmöjlighet tillgång till produkterna. I Danmark, Norge,att
Finland och fårTyskland småendast mycket produkter säljas till dem

år.under 18ärsom

Påverkan på personskador orsakade fyrverkerierav

En andel de skadade barn eller ungdomar. Omärstor attav man genom
åldersgränsenhöja kan minska tillgångderas till produkterna skulle

antalet skadade komma minska. Höjer åldersgränsenendast föratt man
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smällare påskulle i fall skadorna hos de grund smällarevart unga av
kunna minska.

åldersgränsenEn höjning kan medföra viss risk för ökad hemtill-av
verkning. Vidare åldersgränsenskulle höjning kunna leda tillen av

underåriga.langning fyrverkerier tillav

Påverkan på hörselskador orsakade smällareav

höjning åldersgränsenEn för andra produkter smällare torde haänav
påringa effekt åldersgränsenhörselskadoma. Höjs för smällare torde

det innebära hörselskador hos barn och tonåringar skulleatt yngre
komma minska.att

Minskningen hörselskador skulle kunna Somstor.av vara ovan
det främst barn och ungdomar använderär smällare. Denangetts som

år18 sannolikt benägenär över till sig informationär att tasom mer
långa avstånd.om

åldersgränsenEn höjning kan medföra viss risk för ökad före-av
komst hemtillverkade produkter. Dessa produkter förefaller inte iav
nämnvärd utsträckning hörselskador, varför den effek-sammantagnage

positiv. En höjning åldersgränsenär skulle kunna medföra lang-ten av
ning, vilket skulle minska positivade effekterna.

Påverkan på olägenhetema orsakade smällareav

Olägenheter orsakas framförallt sådet kallade okynnessmällandetav
för vilka bam/ungdomar utpekats ansvariga. En höjning ålders-som av

för smällaregränsen skulle därmed kunna minska olägenhetema. Andra
produkter smällare spelar begränsadän roll för olägenhetema varfören

Återigenhöjning åldersgränsen för dessa har liten betydelse.en av
skulle dock ökad langning kunna medföra höjningatt en av
åldersgränsen inte slåskulle igenom fullt i praktiken.ut

Påverkan på bränderna orsakade fyrverkerierav

Av utredningens kartläggning framgår inte i vilken mån barn och ung-
domar orsakar bränder. fårDet dock de ansvariga för delärantas att en

dem och särskilt för bränder orsakas smällare vilket kanav som av
bedömas betydande andel. En höjning åldersgränsen skullevara en av
således kunna minskaäven antalet bränder. Om höjningen skulle leda
till ökad hemtillverkning skulle minskningen kunna motverkas attav
hemtillverkade produkter orsakade fler bränder. Vidare skulle ökaden
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slåskulleåldersgränsen intehöjninginnebäralangning kunna att en av
praktiken.igenom i

Sammanfattning

utredningens bedöm-åldersgränsen till 18 skulle enligthöjningEn av
skulle min-antalet personskador och bränderning kunna medföra att

återigen risken för Ökad hemtillverk-ska. osäkerhetsfaktor dockEn är
hörselskadoma ochning olaga införsel. Oavsett detta skulle dockoch

åldersgränsen skullesannolikt minska. Om höjningolägenhetema en av
intekunna innebära höjningenmedföra ökad langning skulle det att

slåfullt i praktiken.skulle igenomut

Åtgärder9.5 tid för förvärvinskränkersom

och/eller användning

åtgärdEn tänkbar för komma till vissa fyr-med de problemrättaatt av
verkerier orsakar tidsbegränsa försäljningen fyrverkerier.är att av
Avsikten skulle koncentrera försäljningen till perioder,kortareattvara
eftersom det skulle följdha till användningen skulle ske underävenatt
kortare perioder, vilket påverkankan ha positiv vissa proble-en av

fråga dåDet kommer i begränsa försäljningstiden förär attmen. som
alla fyrverkerier. bara begränsa försäljningstidenAtt förtyper av en
viss produkt smällare framstår inte praktiskt möjligt.typ av som som

Lagen redan i dag för föra in tidsbegränsningarutrymme attger
avseende köp fyrverkerier i regelverket. Vad skulle komma iav som
fråga låta tillståndskravlagens för köp fyrverkerier beståär underatt av
vissa åretperioder för alla förvärvare. tillståndOm skulle krävas
skulle inköpen och därmed användningen minska kraftigt under dessa
tidsperioder.

En lagteknisk förutsättning för åtgärdersamtliga åtgär-dockär att
derna korresponderar med lagens syfte förhindra deär att attsom
explosiva orsakar brand eller explosion inte avseddärvarorna som

förebygga eller påbegränsa skador liv, hälsa, miljö ellersamt att egen-
dom brand eller explosion sådanavid hantering Engenom av varor.
brist påståtts angesi lagen har syftet endast till förebyggaatt attvara
eller begränsa skada, olägenheter inte Om olägenheternämns.attmen
inte kan inrymmas i begreppet skada skulle därmed förutsätt-anses en
ningar för kunna tidsbegränsa köp med hänsyn till olägenheteratt vara

lagens syfte ändras vidarese härom kapiteläven 12.att
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Finland, ochNorge Tyskland har tidsbegränsningar avseende köp av
fyrverkerier i sina regelverk. StorbritannienI finns inom branschenen
frivillig överenskommelse fyrverkerier bara skall säljasatt treom
veckor före den traditionella helgen.

fårI Finland fyrverkerier säljas hela året,under under tidenmen
december-26l december får försäljningen alla produkter bortsettav

från de allra minsta endast ske till lokala brandmyn-personer som av
digheten erhållit skriftligt tillstånd. Om försäljare bryterett moten
detta dras hans tillstånd in. Inskränkningen kan medföra lagret ökar,att

eftersom det finns bestämmelser hur mycket lager får inne-men ettom
hålla i Finland detta inte medför ökad olycksfallsrisk.attanser man en

I Norge och Tyskland får fyrverkerier, frånbortsett de allra minsta
produkterna, bara fritt förvärvas under tiden 27-31 december, all annan
tid kräver tillstånd.

Vid jämförelse mellan modellerna framstår den norska/tyskaen som
striktast, eftersom tillståndplikt åretgäller hela med undantag femav
dagar medan den finska modellen, tillåter fri försäljning årethelasom
med undantag fyra veckor i december, liberalast.ärav

Ett alternativ eller komplement tidsbegränsaärett använd-ävenatt
ningen. I Finland, Norge och Tyskland har kombinerat tillstånds-man
kravet för förvärv med föreskriva användning tid nyårs-att att änannan

kräver tillstånd.natten
Användningen i Sverige lagreglerad såväl iär lagen 1988:868 om

brandfarliga och explosiva i ordningslagen.varor som
Vad anförts förvärv enligt förstnämnda lagen gällersom ovan om

exakt försätt användning. Det skulle därmed möjligt påsamma attvara
anförtssätt beträffande försäljning införa tidsperiodersamma försom

användning i lag 1988:868 brandfarliga och explosiva Vadom varor.
skulle komma i fråga skulle föreskriva tillståndskravetsom iatt attvara

lagen skulle kvarstå för användning samtliga fyrverkerier utomav
användning vid nyårsafton,exempelvis påsk och Valborg. Det skall
dock påpekas redan i dag har kommunerna efteratt bemyndigande i
ordningslagen möjlighet meddela lokala föreskrifteratt använd-om
ningen fyrverkerier. Enligt gällande praxis det lagligt för kom-ärav

föreskriva användning fyrverkerieratt att offentligamunerna av
platser bara får ske under de traditionella helgerna. Den SIFO-
undersökning utredningen låtit genomföra visar dock kommunerna iatt
begränsad utsträckning utnyttjar denna möjlighet.

Åtgärdens påtagliga nackdel skulle allmänheten tvingadesattvara
söka tillstånd för förvärv eller användning fyrverkerier, vilket kanav
upplevas inskränkning handlingsutrymmet.som en av

Ytterligare nackdelar skulle kunna uppstå handeln inte själv-om
efterlever tidsinskränkningen förmant förvärv. Polisen skulle behöva
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marknadefterlevnaden ochkontrolleraför svartavsätta att enresurser
all-dock denförutsättesuppstå period. Detunderskulle kunna atten

tillmedverkahandeln tillmotiverarsmällaredebatten attmänna enom
handelnperiod. Därtill kommerkort ärtidsinskränkning under atten

tillstånd.sinaberoende av
Åtgärden för kunna koncentrerahandelnmedföraskulle även attatt

ökavilket skulle kunnaöka lagret,kommaförsäljningen skulle att
i Finland och NorgePå gäller ärrisken för olyckor. sätt somsamma

med siktebestämmelserlagerhållningen Sverige regleradidock genom
problem.bedömassäkerhet, varför detta inte kan ettsom

fyrverkerierpå orsakadePåverkan personskador och bränder av

användning ingen ellerförsäljning och harTidsbegränsningar avseende
efter-påverkan och bränder,antalet personskadormycket litenen

för-användningen enbarteffekten tordeden huvudsakliga attvarasom
skjuts tidsmässigt.

Påverkan på smällarehörselskador orsakade av

Effekten skulle densamma för övrigahörselskador vara som person-
skador och bränder enligt ovan.

Påverkan på försäljnings-olägenheter orsakade smällareav om
tiden inskränks

fårFörsäljning fyrverkerier inte ske under tiden 1-26 decemberav
tillstånd den finska modellenutan -

Olägenheter för människor och djur starkt förknippade till ljudenär att
uppstårfyrverkerier framför-kommer och överraskande. Deoväntatav

såallt okynnessmällandet, det villgrund det kallade säga attav
smällare används veckorna innan helgen och särskilt i december
månad. tillståndOm smällare inte fick köpas före den 27 decem-utan
ber skulle det innebära de inte heller skulle komma användasatt att

tillståndföre detta datum. skulle i och för sig möjligt sökaDet attvara
mån sådanaför köpa smällare, i den ansökningar kommeratt attmen

avslåsinges, kan de störningar kan förutses. Stömingama underom
påståstiden 1-26 december skulle därmed upphöra. Eftersom det att

åtgärdenStömingama särskilt inträffar periodunder denna skulle upp-
återståhäva stömingama. Vad skulle skulle kunnamerparten av som
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okynnessmällande påskföre och månValborg i den det förekom-vara
mer.

Nackdelen åtgärdmed denna allmänheten tvingas till-sökaär att
stånd för förvärv under perioden 26 december. Särskilt gäller detta
andra fyrverkerier smällare. Medan olägenhetemaän orsakas smäl-av

Åtgärdenåtgärdenlare sikte samtliga fyrverkerier. innehållertar
därmed överskott, eftersom andra fyrverkerier inte kan orsakaett anses

någonolägenheter betydande omfattning. Följden blir denav attmer
enskilde i onödan behöver tillståndsöka för förvärv andra fyrverke-av
rier smällare under periodenän den 26 december och polisen fåratt
merarbete.

Vad skulle kunna motivera behov köpa fyrverkerierett attsom av
under denna tidsperiod skulle antingen kunna fyrverkerierattvara
under denna tid skall användas för exempelvis fira födelsedagatt en
eller det finns behov för den enskilde handla i god tid före nyårs-att att
afton. Fyrverkerier med undantag smällare används allmänhetenav av
huvudsakligen under de traditionella helgerna, varför det första motivet
lär relativt sällsynt. Det kan anmärkas i månäven den detvara att
skulle fråga jubileumsfyrverkeristörre krävs redanett medvara om
nuvarande tillståndregler för förvärv de kraftigare produkternaav som
ingår sådant.i Vad gäller den andra situationen kommerett merparten

välja med sinavänta inköpatt tillgöra den 27 december.att Till-att
ståndsärendena skulle därmed få.bli påtvingadeDensammantaget
väntetiden kan dock komma upplevas inskränkning hand-att som en av
lingsutrymmet.

Försäljning får inte ske tillstånd l januari-26 december- denutan
norsk/tyska modellen

Åtgärden skulle innebära störningar till följd smällare skulleatt min-av
Åtgärdensska. nackdelar skulle dockangettsvara samma som ovan,

skulle de påtagliga. Vidare skall skälet tillvara mer noteras att att
Norge och Tyskland kan ha så långtgående inskränkning i försälj-en
ningstiden användningenär fyrverkerier iatt dessa länder i huvud-av
sak koncentreradär till nyårsafton. I Sverige däremot påsk ochär även
Valborg traditionella helger för förbrukning och ovanstående modell
måste därmed efter svenska förhållanden, vilket exempelvisanpassas
skulle kunna innebära försäljning tillstånd bara fickatt ske femutan
dagar före nyårsafton, påskafton och Valborg.

19-19586
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Påverkan på olägenheter användningstiden inskränkesom

Om användning utanför tillståndde traditionella helgerna skulle kräva
skulle på Tillståndspliktendet kunna ha effekt olägenhetema. skulle i
sig kunna begränsa användningen. Vidare tillståndkan ansökanen om
avslås olägenheter förväntades uppstå.kunna skulle innebäraDetom

stömingama skulle kunna upphöra. En förutsättning för detta resul-att
skulle dock tillståndsplikten efterlevdes allmänheten, vil-tat attvara av

ket kan bedömas osäkert.som

Sammanfattning

Inskränkningar i försäljningstiden har enligt utredningens uppfattning
ingen eller liten påverkan problemen vad gäller olägenheterutom
för såväl människor hundar. tvåFör dessa problemornrådet fram-som
står det relativ effektiv åtgärd. För inskränkning i använd-attsom en
ningstiden skall effektiv måste den dock efterlevas allmän-vara av
heten, vilket kan bedömas osäkert. Med hänsyn härtill framstårsom en
inskränkning i försäljningstiden effektivare åtgärd änsom en en
inskränkning i användningstiden. Därtill kommer kommunernaatt
redan har möjlighet begränsa användningen offentliga platser tillatt
de traditionella helgerna.

Vad gäller val modell avseende begränsning försäljningstidenav av
kan den norska/tyska modellen långtgående,onödigt redananses vara
den finska modellen torde upphäva stömingama. Ommerparten av

okynnessmällandetäven inför påsk eller Valborg ettanses vara pro-
blem skulle modellen kunna tillståndspliktmed veckornaävenanpassas

föregår påsk- och valborgshelgen. Den finska modellen får därmedsom
ha företräde.anses

Åtgärdens påtagliga nackdel enligt utredningen den i onödanär att
tillståndsbelägger inköp andra fyrverkerier smällare, vilketän kanav
upplevas inskränkning handlingsutrymmet.som en av

9.6 Sammanvägning problemanalys ochav

åtgärdertänkbara

överväganden åtgärdereventuella måste bakgrundgörasom mot av en
avvägning mellan problemens allvarlighetsgrad och den samlade effekt

åtgärd få.kan Vid bedömningen måste dock det "nyttovärde"ävenen
fyrverkerier har in. Utgångspunktenvägas givetvisärsom störreatt
eller plusvärde produkt har destonytta negativa "bieffekter"störreen
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tordeanvändningen fyrverkerier i allmänhetkan Föraccepteras. av
övervägande allmänhetengälla den för helt delen utgör ettatt en av

vissa högtider, exempelvis denöje och positivt inslag i firandetett av
traditionella fyrverkerihelgema. användningDenna tordetyp av vara

förankraddjupt hos bred allmänhet. En sammanvägning deen av pro-
blem fyrverkerier exklusive smällare orsakar och dessa positivasom

åtgärder påverkavärden indikerar eventuella i syfte använd-att att
ningen dessa produkter bör mindre ingripande natur.varaav av

För smällare kan anläggas. används framför-Dessasynsättett annat
allt ungdomar eller till och med bam. Användargruppen, eller rät-av av

åtnjuterden "nyttan", därmed betydligtärtare sagt grupp som mer
begränsad. Med hänsyn härtill och till smällare huvudorsak till deäratt
problem har högst dignitet kan motiverat ingri-det medsom vara mer

åtgärderpande vad fyrverkeriproduktergäller i allmänhet.än som

9.6.1 Fyrverkerier exklusive smällare

Det enda de prioriterade problem dignitet andra fyrverkerierav av som
smällare orsakar personskador. Dessa kan bedömas uppgåän tillär

drygt år.200 Därtill kommer de kan bedömas orsaka bety-attper en
dande andel antalet fyrverkeribränder, dock huvuddelen ärav varav av
mindre omfattning. Problembilden och produktens för mångavärde
människor indikerar åtgärdden bör komma frågai för lösaatt attsom
eller minska de problem dessa produkter orsakar bör mindrevara av en
ingripande variant. Skälet till dessa produkter orsakar personskadoratt

de används vårdslöstär Detsamma gäller för bränder.sätt.att ett
åtgärderAv de diskuterats kan enligt utredningenssom ovan

bedömning endast informationsinsatser inriktade fyrverkerier i all-
mänhet och åldersgränsenhöjning för förvärv mindre produk-en av av

såsom små raketer och enklare varianter produkter bengaliskter av som
eld, fontän och frånromerska ljus år15 till år18 bedömas någonha
påverkan personskador och bränder orsakas andra produktersom av

smällare. Ingen åtgärderän dessa framstår alltför ingripande iav som
förhållande till problemet.

Personskador uppstår framförallt följd felaktig använd-som en av
ning. Användaren torde därmed ha intresse förändra sitt beteendeattav
och svårtdet inte nå med information.är Insatsema skulle där-att ut

Ökadmed ha förutsättningar minska antalet skador. informationatt
framstår därmed åtgärdadekvat i förhållande till problemet. Isom en
Danmark, Finland och Storbritannien ocksågenomförs årligen större
informationskampanjer och den samstämmiga uppfattningen är att
kampanjerna har goda effekter.
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uppfattning ökadeutredningensenligtSammanfattningsvis torde
personska-minskning antalettillkunna ledainformationsinsatser aven

erfa-internationellasmällare. Defyrverkerierorsakade andrador änav
delsbörbetydande belopprelativtdels avsättasrenheterna indikerar att

fyrverk-inför dekampanjerupprepadeuthållighet med störrekrävsatt
årligenSåledes undernyårshelgen. tordeframförallterihelgema, ett

förbehövatvå miljoner kronortillår belopp avsättasantal ett av en
inne-samtidigthögt,kaninformationskampanjer. Beloppet mensynas

Samhällskostnadenbesparing.nedgång skadefrekvensenbär enaven
uppgå miljoner kronortill 5-25uppskattaspersonskador kanför dessa

medberäkningsmodell. innebärDetåret valberoende avom
två model-enligt deutgångspunkt från genomsnitt kostnadernaett av

kampanjen skulle000 kr. Omdrygt 60lerna varje olycka kostaratt
därmed bli lön-skulle denskadeantalet med 15minska än procentmer

självfallet minsk-Därtill kommerekonomiskt perspektiv.ett ensam ur
vilka i högde skadedrabbade,ning mänskliga lidandet hosdetav

utsträckning barn eller ungdomar.är
Även användningfelaktigbränderna orsakas i huvudsak avav en

fall medveten ochfelaktig användning kan i vissafyrverkerier. En vara
härtillinte alltid användaren. Med hänsyndessutom drabbar skadorna

informations-framstår för positiva effekter ökadeförutsättningarna av
sak-insatser lika för bränder för personskador. Detinte godavara som

också fyrverkeribränder huvud-internationella exempel, eftersom inas
problem. hänsyn till dettasak i andra länder inte upplevs Medettsom

fårtill bränder mindre problem personskadoroch änatt ettanses vara
bör ökade informationsinsatser prioritera skadorna.person

Ökade informationsinsatser kan förväntas minska problemet med
därmed för-personskadoma, knappast lösa det. Det skulle vara enmen

åtgärdåtgärdendel kombinerades med mindre ingripandeannanom en
för nå betydande del de skadade under 18bättre resultat. En äränatt av
år. åldersgränsen för förvärv produkter mindreOm skulle höjas av som

kunnaraketer och enklare varianter andra produkter skulle detävenav
minska dock oklart i vilken utsträckning dessapersonskadoma. Det är

utredningens kartläggningprodukter orsakar skador och bränder. Av
går ståskulle för hälften ska-inte utläsa smällareänatt annat att av

går fastslådärför säkerhet vilken roll dessadorna. Det inte medatt pro-
bränder.dukter spelar vad gäller personskador och

åldersgränsen iför samtliga länderEtt motiv höja är attannat att
vårt närområde 18-årsgräns de allraför samtliga produkterhar utomen

åldersgränsen efterminsta. Storbritanniens höjning tillkom ana-enav
erfarenhetergedigen skadestatistik. Internationella stöder där-lys av

måsteåldersgränsen. anföras det kanmed höjning Samtidigt atten av
återspeglas skadestatistiken.finnas kulturella skillnader, isom



Åtgärder 165överväganden och bedömningarutredningensSOU 1999: 128 -

höjningförhållandeosäkerhetsfaktor detytterligareEn utgör att en
kapi-vidarefå hemtillverkningen seåldersgränsen kan effekterav

tel 10.

9.6.2 Smällare

personskador ochhörselskador, andraproblem medSmällare orsakar
Till detta kom-djur, framförallt hundar.olägenheter för människor och

förhållande smällaresoch detbränder. Problembilden nytto-att enmer
åtgärder.skäl för ingripandevärde begränsatär utgör mer

felaktigkanSkälet till smällare orsakar hörselskadoratt varaen en
långt avstånd tillrelativtanvändning. Med hänsyn till det krävsatt ett

ifrågasättas inte användningen produkter stäl-smällaren kan det avom
uppståranvändaren. personskador i övrigtler allt för höga krav Att

får så okynnes-bero användningen felaktig. Det kalladeärattanses
djur. Förklaringensmällandet orsakar olägenhetema för människor och

uppstårtill bränder torde huvudsakligen smällare hanterasatt attvara
vårdslöst.

åtgärder påverkan någotSamtliga diskuterade har problem-
område. fråga alltsåVad kan komma i infonnationsinsatser,ärsom
åtgärder åtgärderminskar eller förändrar sortimentet, minskarsom som

åtgärderanvändargruppen och inskränker tid för förvärv och/ellersom
liksom åtgärder.användning kombination dessaen av

Informationsinsatser

Smällare orsakar enligt frånunderlaget EPC hälften personskadomaav
åreller drygt 200 stycken och samhällskostnaden iär stor-per samma

leksordning för personskadoma orsakas andra fyrverkeri-som som av
produkter. Med motsvarande för dessa skulle ökaderesonemang som
informationsinsatser kunna minska dessa skador. de övriga proble-För

användningen medför skulle ökad information ha begränsademen som
effekter.

Åtgärder minskar eller förändrar sortimentetsom

förbudEtt smällare skulle självfallet medföra samtliga demot att pro-
blem smällare orsakar skulle elimineras. Effekterna vad gäller hemtill-

Ävenverkning och måsteolaga införsel dock beaktas. hemtillverk-om
ning och olaga införsel skulle öka skulle förbud smällare kunnaett mot

färre hörselskador och olägenheter.ge
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ljudnivå hörselskadomas del haskulle förBegränsning smällaresav
förbud förutsatt ljudgränsenlika god effekt sättsnästan attettsom

inte halågt. problem skulle det docktillräckligt Vad gäller övriga
någon effekt.

fårendast säljas tillsam-Effekten föreskrifter smällareattav om
minska hörselskadoma och olägen-med andra fyrverkerier skullemans

heterna.

Åtgärder minskar användargruppensom

fråga åldersgränsenVad skulle komma i höja för förvärvär attsom av
från år.smällare sådan försvåra15 till 18 En höjning skulle för barn

tonåringaroch få tillgång till smällare. Deras användningattyngre
skulle minska och därmed skulle personskador och hörselskadoräven
drabba idem mindre utsträckning. Ungdomar har utpekats som ansva-
riga för fårokynnessmällandet och det de orsakar delantas att en av
bränderna. En minskad åldersgrupperanvändning bland lägre skulle
innebära olägenhetema och bränderna minskade. osäker-Enävenatt

återigenhetsfaktor hemtillverkning. höjningen åldersgränsenOmär av
skulle föra med sig langning fyrverkerier skulle kunnadet innebäraav

åtgärden inte slåskulle igenom fullt i praktiken.att ut

Åtgärder inskränker tid för förvärv och/eller användningsom

Inskränkningar i försäljningstiden påverkanhar ingen eller liten pro-
blemen förutom vad gäller såvälolägenheter för människor hun-som
dar. För dessa två problemområdet framstår det effektiv åtgärd.som en

Åtgärdens påtagliga nackdel den i tillståndsbeläggeronödanär att
förvärv andra fyrverkerier smällare.änav

Slutsatser

deAv diskuterade åtgärderna det enligt utredningens uppfattningär
uppenbart förbud smällare den effektivaste åtgärden. Denatt ett ärmot

enkel genomföraär och skulle medföra samtliga de problematt att som
Åtgärdenutredningen pekar skulle elimineras eller kraftigt minska.

skäl anförtsär tidigare inte heller alltför ingripande, tvärtomav som
kan hävdas förhållandedet främst barn eller ungdomar använderatt att
smällare motiverar intar strikt hållning från produktsäker-att man en
hetsaspekt. Samtliga vårtländer i närområde med undantag Tysk-av
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land har infört förbud tidigaresmällare Tyskland harett mot som
tillåten ljudnivå.dock högstanämnts en

Argument förbud hemtillverkning införseloch olagaärmot ett att
Ökadskulle kunna öka. hemtillverkning och införsel föraolaga kan

med sig förvärrade personskador, hörselskadorna, olägenhetemamen
och eventuellt ändåbränderna skulle minska. förRisken ökadäven
hemtillverkning och olaga införsel diskuteras i kapitel 10.

åtgärdIngen påverkanförbud har samtliga problemänannan en
smällare orsakar. Ett alternativ till förbud skulle därför endastettsom

kunna kombinerar åtgärderolika för lösa problemen.att attvara man
allvarligasteDet problemet smällare orsakar bedömer utredningen

hörselskador. Dessa skulle i princip sätt ettvara samma som genom
förbud kunna elimineras ljudnivåsmällamas begränsadesattgenom

Åtgärdenförutsatt begränsningen tillräckligt lågt. skulle dockatt sattes
inte någon påverkanha övriga problem.

I andra hand personskadoma i Övrigtär angeläget problem. Vadett
skulle kunna komma i fråga för minska dessa skador ökadeärattsom

informationsinsatser och åldersgränsen.höjning Smällare orsakaren av
enligt EPC:s såundersökning mycket hälften skadorna ochsom av

får dessa åtgärder ha förutsättningar få relativtsammantaget attanses
god effekt personskadoma. åldersgränsenEn höjning skulleav
sannolikt innebäraäven olägenhetema minskade. Om höjningatt en av
åldersgränsen skulle medföra langning skulle det dock kunna innebära

åtgärddenna inte slåskulle igenom i praktiken.att
Sammantaget skulle ljudbegränsningar, informationsinsatser och en

höjning åldersgränsen för förvärv smällare kunna minska proble-av av
En förutsättning för effekten åldersgränsen efterlevs.är Ommen. att

detta ifrågasättaskan kan problemet med olägenheter kräva ytterligare
åtgärder. Olägenhetema skulle till del kunna bringas upphörastor att

inskränkning i försäljningstiden enligt den finska modellen.genom en
Nackdelen försäljningsbegränsningenär skulle drabba fyrver-att även
kerier, vilket skulle kunna upplevas omotiverad inskränkningsom en

handlingsfriheten.av
Sammanfattningsvis kan anföras följande. förbudEtt smällaremot

löser samtliga de problem smällare orsakar, kan medförasom men en
risk för ökad hemtillverkning och olaga införsel. Det möjligtär ävenatt

åtgärderandra ljudbegränsning, höjning åldersgräns,genom av
inskränkningar i försäljningstid informationsinsatserökade elimi-samt

eller minska problemen med hörselskador och olägenheter förnera
både människor och djur. Vad gäller andra personskador hörselska-än
dor och bränder så skulle dessa sannoliktäven komma minska.att
Nackdelen med dessa skador inte försvinner skulle dockatt kunna upp-

effektenvägas vad gäller hemtillverkning och olaga införsel skulleav
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bli mindre. behållaEtt ytterligare pris för smällare dockäratt att man
för eliminera för-olägenhetema kan behöva införa begränsningar iatt
säljningstiden.

Åtgärdernas9.7 effekter fyrverkeri-
branschen

åtgärderI överväganden eventuella bör hänsyn till effekteräven tasom
för företagde i framgårverksamma fyrverkeribranschen. Somärsom

avsnitt 2.4 finns totalt 25 företag i branschen och antalet anställdaav ca
uppgår till 100. Till detta kommer 25-tal säsongsanställda. Unge-ettca
fär hälften företagen 55-60med anställda de säsonganställdasamtav
har till utredningen syssla med konsumentfyrverkerier medanuppgetts
övriga pyrotekniska sceneffekter och evenemangsfyrverkerier. Iavser
detta sammanhang det den förra intressant.är Omsätt-ärgruppen som
ningen för konsumentfyrverkerier i företagsgruppdenna frånuppges
branschens sida uppgå till 105 mkr exklusive vilketca moms uppges

230 Mkr inklusive i detaljhandeln.motsvara ca moms
Rent generellt torde kunna konstatera minskade problem iattman

samband med användningen fyrverkerier torde branschen.av gagna
Denna torde knappast betj lång rad problem i den all-änta attvara av en

debatten förknippasmänna med de produkter företaget säljer och att
detta leder till pågåendeständigt kritisk debatt dessa produktersen om
berättigande.

På kort sikt kan vissa åtgärderde diskuteras i detta kapitelav som
medföra vissa negativa effekter för branschen i form minskad för-av
säljning. Möjligheterna kvantifiera dessa begränsade eftersom detäratt
skulle förutsätta detaljerade uppgifter försäljningens fördelning påom
olika produktgrupper, data lönsamhet Utredningen har inteom m.m.
tillgång sådanttill underlag. Vissa bedömningar kan dock vadgöras
gäller de kortsiktiga effekterna.

de diskuteradeAv åtgärderna såledestorde satsning ökaden
information risker med fyrverkerier och korrekt användning,om om

någrainte ha negativa effekter för branschen, Dentvärtom. typsnarare
begränsningar i försäljningstid och användningstid diskuteratsav som

torde inte påverkaheller branschens försäljning någoni märkbarovan
omfattning eftersom dessa åtgärder framförallt förskjuter användningen
i tiden.

påDe kort sikt ingripande åtgärder diskuterats tordemest som ovan
förbud smällare i kombination med höjning ålders-ett motvara en av
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åtgärder15-årsprodukter år.för övriga till 18 Motsvarandegränsen
genomfördes i Finland och i Storbritannien 1997.1995

i förpackningar dels i paket till-Smällare säljs dels askarseparata
15-årsprodukter såsommed andra exempelvis mindre raketersammans

så 15-årsprodukterVidare säljs kombination medetc. separat utan
smällare. förbud smällare skulle naturligtvis innebära helaEtt attmot
försäljningsintäkten ålders-för smällare faller bort. Effekten höjdav en

för 15-årsprodukter svårareövriga bedöma. Produkternagräns är att
påkommer kunna finnas kvar marknaden det sannoliktäratt attmen

försäljningen gårkommer minska det inte specificera iävenatt attom
vilken omfattning.

Från branschen har värdet den totala försäljningenattuppgetts av av
smällare övriga 15-årsprodukteroch kan uppskattas till mkr vil-17ca
ket 16 den totala försäljningen 105 Mkr.motsvarar procentca av om
Den del branschen berörd uppskattas sysselsätta 65-70ärav som perso-

årsarbetskrafteri vilket försäljning sysselsattmättner ger en per om
1,5-1,6 mkr. En försäljningsminskning således17 mkr skulle mot-om

10-11 Kalkylen bygger all försäljning 15-attsvara personer. av
årsprodukter såledesupphör och kan utgångspunktbranschensur ses

"worst case".som
Enbart smällarförbud påverkaskulle givetvis försäljnings-ett

intäkterna i mindre grad. Försäljningen smällare uppskattasseparatav
branschen uppgå till 3-4 mkr. Värdet smällare säljs i kombi-av av som

nation med 15-årsprodukterandra har uppskattats till 2 mkr. Samman-
skulle därmed det försäljningsvärdettotala för uppgåsmällare tilltaget

5-6 mkr. Motsvarande kalkyl detta 3-4att motsvararsom ovan ger per-
Skulle försäljningen 15-årsprodukterövrigaäven säljs isoner. av som

förpackningar tillsammans med smällare falla bort skulle detta mot-
ytterligare 3-4svara personer.

Övriga förslag diskuterats i detta kapitel mindre ingripandeärsom
och kan därför förväntas få begränsade effekter branschen.mer

Tilläggas kan erfarenheterna får Finland och Storbritannien vadatt
gäller effekterna branschen förbud smällare höjningett mot samtav

åldersgränsen till utredningen begränsade ochuppgettsav attvara
branschen förhållandevis snabbt kunnat sig. Vikten attanpassa av ge
branschen långtillräcklig övergångstid vad gäller anpassning till nya
förutsättningar har framhållits.dock





Hemtillverkning och olaga införsel 171SOU 1999: 128

införsel10 Hemtillverkning och olaga

framgår åtgärdersSom analysen i kapitel olika effekter9 deav av
såproblem användningen fyrverkerier framstår fråganorsakarsom av

vilka icke önskade bieffekter restriktivare regelverk skulleettom
få formkunna i ökad hemtillverkning införseloch olaga central.av som

förbudEtt smällare skulle, analysen visar, i huvudsak helt lösamot som
problemen med hörselskador och olägenheter för djur och människor

kunna nedgångminska personskadoma. En betydande antaletsamt av
bränder skulle uppnås. framhållitskunna Som i kapitel 9 kan, medäven
hänsyn till detta och till det "nyttovärde" utredningen bedömer attsom
smällare har, förbud för allmänheten inte bedömas alltför ingri-ett som
pande. förAvgörande ställningstagande blir därmed enligt utred-ett
ningens uppfattning vilka bedömningar kan vad gäller riskengörassom
för ökad hemtillverkning och olaga införsel.

Även i den allmänna debatten användningen fyrverkerier harom av
frågadenna spelat framträdande roll. har framhållits åtgärderDet atten

begränsar tillgången smällare kan föra med sig oönskadesom
bieffekter och förbud smällare åldershöjningeller för-föratt mot en

smällare skulle kunna leda tillvärv ökad hemtillverkning smäl-av av
lare och/eller olaga införsel smällare.av

För närvarande tycks hemtillverkning fyrverkerier förekomma iav
relativt begränsad omfattning i Sverige. EPC:s studie indikerar att
13 samtliga skador orsakas hemtillverkade produkter.procent av av

Information tillvägagångssättet vid hemtillverkning finns lättom
tillgänglig för exempelvis på Internet. Utmärkande för hemtill-envar,
verkade produkter de i högre gradär andra produkter orsakar ska-änatt
dor och dessa ofta allvarliga. Utredningens kartläggningär visaratt att
medan smällare främst orsakar brännskador händer såoch hararmar
de fall bortsprängda kroppsdelar, återfinns i statistiken, sinav som

igrund hemtillverkade produkter. Om begränsningar i tillgången till
smällare skulle leda till ökad hemtillverkning skulle därmed kunnaman
riskera ökat antal allvarliga personskador grund hemtillver-ett av

Ävenkade produkter. insmugglade produkter skulle kunna allvarli-ge
skador, eftersom det sannolikt skulle frågakunna krafti-gare vara om
produkter kvalitet.sämregare av
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fåFarhågor tillgångenbegränsningar till smällare skulleattom av
långoönskade effekter har förekommit i debatten smällare underom

Såväl årstid. i års1948 betänkande 1975 betänkande fyrverke-som om
rier behandlades risken för hemtillverkning. SOU 1948:8, Betänkande
med förslag till angåendeKungl. Majzts förordning explosivany varor

och DS PyrotekniskaI 1975:2, risker och regler. I det sist-m.m. varor,
nämnda betänkandet drog utredningen förbudslutsatsen generelltatt ett

dåvarandesmällare borde införas. Sedan bland den centralamot annat
tillsynsmyndighet i remissbehandlingen hävdat förbud skulleatt ett
medföra ökad hemtillverkning genomfördes intedock utredningens för-
slag.

framgåttSom ståndpunktutredningens bedömningenär attovan av
effekterna vad hemtillverkning och/eller olaga införsel är avgö-avser

förrande ställningstagandet till förbud smällare eller höjningmot av
åldersgränsen för till förvärv smällare. Utredningen harrätten gettav
rättssociologiska avdelningen vid Sociologiska Institutionen Lunds uni-
versitet i påuppdrag rättssociologiska grunder analysera i vilkenatt
utsträckning förbud smällare eller åldersgränsenhöjningett mot en av
för förvärva smällarerätten skulle medföra risk för ökad hemtill-att
verkning eller olaga införsel smällare. Resultatet har redovisats iav en
rapport.

I avsnitt 10.1 behandlas debatten hemtillverkning i historisktettom
perspektiv och i avsnitt 10.2 redovisas internationella erfarenheter om
hemtillverkning och olaga införsel. Sociologiska institutionens rapport
sammanfattas i avsnitt 10.3 och avsnitt 10.4 behandlar undersökningen

skolelevers erfarenheter fyrverkerier Spånga-Tenstaiom av som
SÄI.utförts på uppdrag avsnittI 10.5 och 10.6 utred-presenterarav

ningens slutsatser hemtillverkning och olaga införsel.om

10.1 Debatten hemtillverkning i histo-ettom

riskt perspektiv

Som redovisats i avsnitt 5.1.1 föreslogs i frånbetänkandet 1948 för-ett
bud s.k. knallpjäsers försäljning minderåriga.till Skälen härförmot var

ville komma tillrätta med okynnesskjutandet.att De sakkunniga iman
utredningen inte den uppfattningen begränsningar i tillgångenattvar av

legala smällare ökade risken för hemtillverkningav utan motsattav
uppfattning. Således ansåg de förekomsten legala smällare ökadeatt av
frestelsen för själva tillverka produkter. De motiverade detattunga
enligt följande:
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vilka försäljespjäserna,fabrikstillverkadede lättillgängliga"Genom
till-postorderfirmor, icke sällanicke endast i butiker även utanutan av

vidmakthålles ochstånd explosivaidka handel medatt uppmun-varor,
vänjer sig den allmännaoskyldiga leksakerseden. Tack dessatras vare

koltåldern explosivai syssla medopinionen vid barnatt t.0.m. varor.
såväl hos bar-avtrubbas hos äldreRespekten för explosiva somvaror

ödesdigra.bli konsekvenserna icke sällan DendeFör enenen. senare
fråga kraftiga smällar. buntaröverträffa den andre i Manvill sam-om

samtidigt. försökeroch avskjuter flera mindre knallskott Manman
otillåtnaskaffar sigolika skaffa sig allt kraftigare pjäser. Mansätt

sådana. oskyldiga lekentillverkar själv Denellervägar sprängämnen
Även påstå, fab-för ofta till tragedi. icke kan deleder allt attom man

tillrikstillverkade pjäserna historiskt och upphovet detärosett roten
ifrågavarande å andra sidan icke kunna bestrida, deonda, torde attman

vidmakthållaverksamt bidragit till och utbreda oseden."sätt attett
angåendeBetänkande med förslag till Majzts förordningKungl.ny

explosiva SOU 1948:8 sidan 142-143.varor m.m.

Utredningens förslag lades i här relevanta till för lagstift-delar grund
någraningen. år dåvarandeRedan sänkte dock föreskrivandesenare

åldersgränsenmyndighet för från år år.förvärv smällare 18 till 15av
Skälen härför har inte till fullo Enligt uppgift jämförkunnat utrönas.

frånyttrande Hammargrens C0. AB och PyrotekniskaHanssons AB,
frånavsnitt åtgärden5.1.2 den pyrotekniska branschen fick dock den

effekten skador, stölder och störningar minskade.att
Som redovisats ansågi avsnitt 5.1.2 års1972 pyrotekniskaäven

utredning i sitt tillgångenbetänkande 1975 till smällare bordeatt
begränsas. föreslogDen allmänhetens bruk smällare borde för-att av
bjudas. Om hemtillverkning anförde utredningen följande:

"Utredningen tvåhar kommit fram till olika för olaga hemtill-vägaratt
verkning smällare används. Den vanligaste torde bunta ihopattav vara

antal kommersiellt tillgängliga mindre smällare och in dem iett stoppa
hölje, varigenom kraftigare erhållas.smäll kan Dessutom före-ett en

kommer hemtillverkning sammanblandning olika kemikaliergenom av
till pyroteknisk sedan läggs i hölje försesoch medsats ett stu-en som
bin. Den ocksåmetoden används för raketer. Metodengöraattsenare

utgå från kemikalier synnerligen riskabel redan i själva tillverk-äratt
ningsskedet medan smällare tillverkade fabrikstillverkade produkterav
endast riskabla vid avfyrandet. Det därför naturligt fåtalär detär att av
olyckor med hemtillverkade pjäser tillkommit utredningenssom

såkännedom mycket fyra fall nio olyckor vid bland-utgörssom av av
ning kemikalier. Då förslag framlagtshar vid olika tillfällen attav om
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försäljning alla smällare borde förbjudas kommer alltid motargumen-av
skulle detta skulle automatiskt den olagagöra hemtillverk-tet att man

ningen öka med allvarligare följder. Förbjödsän smällare skulle emel-
lertid all olaga tillverkning hopbuntning i handeln salufördagenom av
smällare omöjliggöras. Kvar skulle stå risken i ökad omfattning till-att
blandning från olika kemikalier skulle årsöka.l942 sakkun-satserav
niga någon sådantrodde ökning skulle ske. då åsiktDetta var en

påbaserad subjektiva bedömningar i dag finns de danska erfaren-men
heterna förbud på.bygga Enligt dessa erfarenheter skeddeett attav
ingen märkbar ökning den olaga hemtillverkningen då försäljningav av
smällare förbjöds. Samtidigt begränsades dock handeln med vissa
kemikalier vilket kan ha bidragit till det goda resultatet."

DS I 1975:2 243-244s.

Utredningen drog den slutsatsen smällare tvekan kunde förbju-att utan
das, för säkerhets skull samtidigt skulle försvåra tillgångenattmen man
till vissa kemikalier.

10.2 Internationella erfarenheter hemtill-om

verkning och olaga införsel

Utredningen har inhämtat erfarenheter från Danmark, Finland, Norge,
Storbritannien, Tyskland och USA. Samtliga länder Tyskland harutom
under perioden 1966- 1997 i princip infört förbud smällare.mot

Som framgår avsnitt infördes7.2 i Danmark första förbud förav ett
allmänheten hantera knallfyrverkeri redan 1966att frånoch 1972
gällde det för samtliga knallprodukter för de allra minsta. Dan-utom
mark därmed det land angivna först införde restrik-var av ovan som
tioner smällare. Som framgår ovanståendemot citat medförde detav
ingen märkbar ökning hemtillverkning. bidragandeEn orsak kanav

ha varitnämns handeln med kemikalier begränsades.som attovan
Enligt uppgift från ansvariga myndigheter i Danmark hemtill-är

verkningen i nuläget ställd i relation till olaga införsel fyrverkerierav
mindre problem. Visserligenett utvisade enkätundersökningar under

åren 1992-1995 så mycket 40att över pojkarna iprocentsom av
åttonde klass försökt tillverka fyrverkerier, skadestatistikenmen
indikerar endast fyraatt personskadoma har sinprocent grund iav
hemtillverkade produkter. Olaga införseln fyrverkerier däremotärav

problem. Inledningsvisett stort skedde smuggling i första hand från
grannländema Sverige och Tyskland för bruk, i dag förekommereget
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införda produkternaolagaorganiserad form. Deinförsel iolagaäven
personskadoma.drygt hälftenbedöms orsaka av

debatttillledde under 1997införselnOmfattningen den olaga enav
utredninglagstiftningen. Denliberaliserai Danmark att somom

för hör-hänvisning till riskenmedfrågan avvisade dock dettautredde
selskador.

generellt för-i princip1970-taletinfördes redan underI Norge ett
hemtillverkning ellerökadledde inte tillsmällare. Förbudetbud mot

någon omfattning.införsel iolaga
såförbud 1997Finland infördesStorbritannien ochI sent res-som

från myndigheter, iansvarigaenligt uppgiftpektive 1995. Förbudet har
införsel.hemtillverkning eller olagamedfört ökadfall inte ännu,vart

smällaresedan 1976. Illegalai princip förbjudnaUSA smällareI är
personskadoma.orsakar 16 procent av

itillåtna. period infördes Ber-Under kortI Tyskland smällareär en
i den ameri-uppfördes förbud smällarelin under den tid motettmuren

återkallades sedan myndigheternaFörbudet dockkanska genomzonen.
fått ledde till ökad hemtill-massmedia den uppfattningen förbudetatt

verkning smällare.av

Sociologiska Institutionens10.3 rapport

Sociologi-Utredningens uppdrag till rättssociologiska avdelningen vid
så långtInstitutionen, universitet möjligt klarläggaska Lunds attvar

såoch i fall i vilken utsträckning, förbud smällare ellerett motom, en
åldershöjning förvärva medföra risk försmällare skullerätten attav

hemtillverkningökad smällare eller risk för olaga införsel smäl-av av
omöjligt medlare. Institutionen konstaterar i sin det ärrapport att att

någotsäkerhet kunna framtida effekter för-eventuellasäga av enom
ändrad lagstiftning, det möjligt översiktligt planäratt att ettmen

påverkaredogöra för antal omständigheter kan utfalletett antas avsom
eventuell lagstiftning smällare och dessa till de befa-relateramoten

rade effektema. Nedan följer sammanfattning rapporten.aven

10.3. Inledningl

slås svårtInledningsvis effek-i fast det förutsägaär attrapporten att
lagstiftning och skälet härför det komplexaärterna systemav en av

samhälleliga i vilka rättsliga reformer kommer till ochprocesser ver-
kar. Modellen nedan visar hur lagstiftningen kan relateras.
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Politik Rättslig form4
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Genomförandesystem 84
7

Effekt10
n

Det problem lagstiftaren önskar komma tillrätta med skullesom mot-
i modellen. Vad gäller smällare hypotesensteg ett denärsvaras av att

problemet har sitt i konflikten mellan tradition och modemi-ursprung
sering. Traditioner fyller avgörande funktion i varje samhälle,en men
riskerar samtidigt stå i förvägen nödvändig utvecklingatt elleren
modernisering. Traditionen fira exempelvis nyårsafton med fyrver-att
kerier eller smällare stark i Sverige.är En tradition har till uppgift att
föra beteende frånöver generation till generationett i samhälle. Förett
fyrverkeriers del detta synbartär låter barnen användaattgenom vuxna
smällare och själva använder andra fyrverkerier. Det finns dock risken
med traditioner. De tenderar konservera beteenden och attityder.att I
fallet med fyrverkerier kan densägas kunskap det modernaatt som
samhället lyckats få skadeverkningar sådanär modemi-om art attav en
seringsprocess kräver restriktivare användande. Konfliktenett mellan
dessa två företeelser har förorsakat debatt, i sin uppfattatsturen som

det politiska vilket tvåsystemet, iav modellen.motsvaras stegav
Om det politiska skulle fatta beslut,systemet motsvarandeett steg
i modellen, så skulle förstatre frågan enligt detrapporten vara om

överhuvudtaget möjligtär lagregler bryta så fastatt rotadgenom en
tradition användningen fyrverkerier och smällare En lagsom utgör.av
har dock enligt symbolvärde.rapporten Lagarett och reglerstort ska-

kollektivet och underkasta sig reglernapas markerarur attgenom män-
niskor sin vilja tillhöra samhället och gemenskapen.att För samhäl-att
lets medborgare på systematiskt skall förkastaett sätt rättsregelen
krävs i princip kollektivt uttalad överenskommelse rättsregelnen attom
inte tillämplig.är Ett exempel lagstiftning enligt rapportensom



införselHemtillverkning och olaga 177SOU 1999:128

iframgångsrikt socialt beteende medhar förändrat röttersättett en
samhäl-moderniseringkunskapsbaseradtradition till fördel för aven-

Totalför-rattfyllerilagstiftningen.ochförbudet bamagalet utgör mot-
detkraftigabarn mycketbudet närmöttes protestermot att avaga

från det1965 visade 53infördes. undersökningEn att procent av sven-
föransåg nödvändigt redskapska folket kroppsaga attatt ettvar upp-

från svarade dock hela 91 defostra bam. I 1995 procentrapport aven
tillfrågade frågan bamuppfostringsmetod börnej om aga som vara
tillåten i finns enligt indikatorer lagstift-Sverige. Det rapporten attom
ningen för förändra attitydema.spelat avgörande roll atten

framgångsrikttillsynes har bidragitEtt exempel lagannat somen
till förändra människors attityder rattfyllerilagstiftningen. Detäratt

lagstiftafanns under seklets första halva stark opinion mot att moten
rattfyllerilagstiftningenrattonykterhet. I dag de regleringarutgör en av

har istarkast stöd de allmännas rättsmedvetna.som
bådaDet finns drag regleringarmellan dessatre gemensamma som

enligt förkan ha relevans smällare:rapporten

beteendeDet vill förhindra riskerar enskildskadaattman en person,
vilket tenderar väcka sympati den reglering syftarstörre änatt som
till förhindra skada allmänt intresse.att att ett
Skadan beståenderiskerar karaktär.att vara av
Skadan drabbar eller riskerar drabba bam.att

Sammantaget skulle det därmed enligt finnassannolikt förut-rapporten
sättningar för få förstöd politiskt beslut ökade restriktioneratt ett om
för smällare. central betydelseAv dock valet rättslig form, vilketär av

fem i modellen. måsteDenna dessutom kommunice-motsvaras stegav
till allmänheten exempelvis informationsinsatser och kon-ras genom

trollåtgärder, vilket åttasju och i modellen. detI härmotsvaras stegav
fallet tvåfinns uppnåalternativ för det politiska syftet, förbudatt mot
smällare åldersgränseneller höjning för förvärv.en av

lO.3.2 Framtida effekter förbud smällaremotav

Hemtillverkning

Sedan fyrtiotalet har olikai sammanhang hänvisat till för-att ettman
bud smällare innebäraskulle icke försumbar risk för ökad hem-mot en
tillverkning. Det finns dock enligt antal faktorer talarrapporten ett som

sådant antagande. har i debatten förts framDet skullemot ett att man
kunna dra paralleller mellan restriktioner smällare och alko-mot mot
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sådana jämförelser. Förholförsäljning. dock förrädisktDet göraär att
marknad.ekonomisk Detdet första alkoholmarknadenutgör storen

illegal försälj-finns ekonomiska incitament för tillverkning ochstarka
beroendeframkallande. faktorer med-ning. Alkohol dessutom Dessaär

för hemtillverkning smällare och hem-jämförelse mellanatt aven
bränning enligt föga givande.sprit ärrapportenav

förståfinns enligt förDet däremot andra vägarrapporten att sam-
förbud och ökad hemtillverkning. Smäl-bandet mellan smällareett mot

förlare uteslutande betrakta leksaker barn och använ-är nästan att som
Tillverkning smällaredandet sanktionerat vuxenvärlden. ärär avav

definitivt inte Modetdäremot socialt vuxenvärlden.accepterat attav
så flagrant förknippas medbryta vuxenvärldensmot ettnormer en

tonåren.utveckling i viss mognadDet krävs dessutom gradövre en av
för överhuvudtaget klara tillverka smällare. förbud skulle där-Ettatt att

främst år,med drabba dem under 15 vilken enligtär ärrapportensom
kategori dem skulle kunna tillverka smällare.änen annan som

sakkunniga i års ocksåDe 1948 betänkande anförde sambandetatt
mellan förbud smällare ökad hemtillverkningoch skulle kunnamot

det det förts fram i debatten, förbudänmotsatta att ett motvara som
smällare skulle kunna minska hemtillverkningen jämför underovan
10.1.

förbudAtt smällare skulle minska hemtillverkningen förefal-ett mot
långtler enligt sannolikt En utveckladänrapporten motsatsen.mera

kultur vad gäller användandet smällare riskerar bredda denattav grupp
vilken potentiella tillverkare kan rekryteras. Därmed inte sagt att ettur

förbud smällare nödvändigtvis skulle minska antalet skadademot
grund hemtillverkning. Det finns sannolikt faktorerandraav som
bidrar, exempelvis tillgång till kemikalier och information tillväga-om
gångssättet.

Olaga införsel

Risken för olaga införsel till följd förbud smällare enligtärett motav
risken för ökad hemtillverkning.större än Det kan befarasrapporten att

illegal marknad skulle kunna fram. Det dock uppenbartväxa ären att
de ekonomiska incitamenten för smuggla smällare oändligtatt är
mycket mindre exempelvis för cigaretter.än innebärDetta inte detatt
under kort period, nyårsafton,exempelvis inte skulle kunnaen vara
lönsamt smuggla smällare. Det finnas dock skillnadatt moten annan

Ävenexempelvis cigaretter. höjning cigarettpriset leder tillom en av
utvecklandet illegal marknad kommer förmodligen huvuddelenav en

rökama röka legalt försålda cigaretter. Det därför inte direktatt ärav
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från hantering. det gällerillegal Närcigaretter härstammarsynbart att
fungera iden sociala kontrollentotalförbudet smällare kommer attmot

kunnaskulle enligtbromsande riktning. Sammantaget rapportenman
uppstår illegal marknad förorganiseradrisken för detsäga attatt en

totalförbud smällareförsäljning resultatsmällare motett ettavav som
uppnålyckas samhälleligganska liten under förutsättningär att man

det sannolikt detlegitimitet för det rättsliga beslutet. Däremot är att
förekomma införsel smällare för bruk ellerkommer viss egetav snarare

för barns bruk.egna

ålders-effekter höjning10.33 Framtida av en av
för förvärv smällaregränsen av

åldersgränsenEn höjning skulle enligt sakna den starkarapportenav
sådansymbolik totalförbud Snararehar. skulle lag riskeraett attsom en

framstå mångalöjeväckande. Smällare betraktassom av vuxna som
leksaker för åldershöjning från år årbam. En till15 18 skulle kunna

så måste årtolkas för18 köpa smällare till sina bam.att attman vara
låterAtt sina barn delta i högtidsfirandet användaattvuxna genom

smällare tradition förmodligen inte skulle svikta sådanförär en som en
tveksam markering. Eftersom åldersgränshöjd sannolikt inte kom-en

få någon dramatisk effekt för den legala handeln med smällareattmer
kommer det knappast finnas för illegal marknad.att utrymme en

l0.3.4 Sammanfattning rapportenav

Sammanfattningsvis skulle enligt hemtillverkning kunnarapporten
minska resultat totalförbud försäljning smällareett ett motsom av av
och det tveksamt åldersgränshöjd få någraär skulle effek-störreom en

överhuvudtaget. Langningen skulle vidare minska vid förbud,ter ett
eftersom endast langning insmugglade produkter skulle komma iav
fråga. Resultatet kan också beskrivas i följande tabell.

Hemtillverkning smuggling Langning
ålders-Höjd Ingen Ingenstörre Ingenstörre större

effektgräns effekt effekt

Totalförbud Eventuell Sannolikt Sannolikten en
minskning begränsad minskning

ökning dock
organiserad
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10.4 Enkätundersökning skolelevers erfa-om

renheter fyrverkerierav

våren/sommarenUnder 1999 erhöll elever i skolor tillhörande
Spånga/Tensta-ornrådet årsklassemai 4-9 del skriftligt frågefor-ettav
mulär fyrverkerier. Undersökningen utfördes uppdrag SAI.om av
Frågorna besvarades 327 elever. derasAv framkom följande.av svar
Utav de intervjuade hade 72 någotvid tillfälle fyrverke-använtprocent
rier i allmänhet och i princip lika andel hade smällare.använtstor
63 fåtthade produkterna sina föräldrar. Det framkomprocent attav
debutåldem för användningen år.7-10 Nio hade själva till-procentvar
verkat smällare eller andra fyrverkerier från anskaffat material eller
manipulerat befintliga produkter.

Därefter djupintervjuades 12 elever. Urvalet dem slumpartat.av var
ålderDeras år.8-14 Den hemtillverkning de hade erfarenhetvar av var

manipulation legala produkter.av

10.5 Slutsatser hemtillverkningom

10.5.1 Hemtillverkning vid förbud smällaremot

Som redan klarlagts i års1975 betänkande står begreppet hemtillverk-
ning tvåför skilda förfaranden. Vid det de legala smällarnautgörena
grunden, exempelvis flera smällare buntas ihop förattgenom att en
förstärkt knall skall uppstå. För detta förfarande begreppet hemtill-är
verkning missvisande begrepp, det handlarett i stället smällareattom
används olämpligt Förfarandetsätt. tycks i viss mån påminnaett om
vad utredningen benämner okynnessmällande. Det uppenbartärsom att
denna hantering skulle försvinna vid förbud smällare. Därmedett mot

det klarlagtär del det idag betecknasatt hemtillverkningen av som som
skulle upphöra.

Det andra förfarandet skulle bestå sammanblandning olikaav av
kemikalier till pyroteknisk vilket självfallet skulle kunnasats, vara
aktuellt vid smällarförbud. Det framföralltett är ungdomar eller barn

kan förväntas tillverka pyroteknisk Sammantaget kan alltsåsom sats.
slås fast med ökad risk för hemtillverkningatt grund förbud motav
smällare ungdomar eller barn i ökadatt utsträckning skulleavses
blanda kemikalier till pyroteknisksamman sats.

Vid bedömningen denna risk finns tvådet Detsynsätt.av utgörsena
det fördes fram de sakkunniga i års1948 betänkande.av som Derasav

utgångspunkt det tillgångenär är till legalaatt smällare utgörsom gro-
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års betänkande legaliserarEnligt 1948för hemtillverkning.grunden
vilketexplosivatillgången barn leker med dettill smällare ämnet,att

delas denprodukter. Synsättettill tillverkarleder deatt avegnasenare
utredningensutarbetatsSociologiska Institutionen i den rapport som

Institutionen betonari avsnitt 10.3uppdrag och sammanfattats attsom
frågaibam. skulle kommasmällare används leksaker De somsom av

tonåren,i efter-för hemtillverkning skulle däremot ungdomar övrevara
förmåråldern flagrantförst idet denna sättär ettsom mansom

där-förbud smällare skullebryta vuxenvärldens Ett motmot normer.
skulle därmed intemed drabba Avsaknaden legala smällarebam. av
fåförbud effektenleda till hemtillverkning. stället skulle denI ett att

vilket kunna förhindra debarn inte skulle vänjas vid smällare, skulle att
tonårensedan kommit i tillverkar smällarede sättÖvreupp egna

minska.sker i dag. Sammantaget skulle hemtillverkningen därmedsom
Vad institutionen anfört vinner visst stöd den undersökning somav

Ävenredovisas under 11.4. omfattningen denna undersökning ärom av
framgårbegränsad det barn använder smällare och andra fyrverke-att

tillhandahållerrier det i utsträckning föräldrarnaärsamt att stor som
ålderprodukterna. erfarenhetDen barnen i 8-14 tycks ha hemtill-av

verkning förefaller vidare manipulation legala produkter.vara en av
Det andra förts framhar barn vill smälla ochsynsättet är att attsom

tillgångde till legala smällare saknas, tillverka far-skulle ochom egna
ligare smällare. historisktSynsättet har förts fram den tidigaresätt av
centrala tillsynsmyndigheten och den pyrotekniska branschen. Detav
har till stöd för påståtts de restriktioner förvärvresonemanget att om av
knallprodukter för underåriga infördes 1949 skulle ha haft ökadesom
personskador följd och dessa återigen skulle ha minskat sedanattsom
kommerskollegium åldersgränsensänkt några senare.

internationellaDe erfarenheterna utredningen tagit del ärsom av
blandade. Varken Finland, Norge eller Storbritannien erfarit för-har att
budet medfört ökad hemtillverkning. Det finns dock indikationer attom
hemtillverkningen i kan omfattande. påståsDanmark Vidare att ettvara
kortvarigt förbud smällare i Berlin skulle medfört ökad hemtill-mot
verkning. Det skall dock beaktas erfarenheten ligger tidsmässigtatt
långt tillbaka och bedömningen dessutom grundades enbartatt upp-
gifter i massmedia.

Mycket talar därför enligt utredningens uppfattning för det äratt
den första bedömningen tillgången till legala smällare leder tillattom
hemtillverkning den korrekta. behöver dock i och för sigDetärsom

såinte båda stårde i till varandra detsynsättenatt motsats utanvara
kan handla olika tidsperspektiv. barn ochDe ungdomar idagom som
använder smällare har tillägnat sig det enligt den förstamönster som
teorin leder fram gårtill vissa till smällare.över göraatt attovan egna
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En minskning hemtillverkning slåskulle igenom först lite längreav
sikt dessa traditionernär brutits. Under mellantiden skulle benägen-
heten för ökad hemtillverkning kunna öka bland de ungdomar växtsom

i använda smällare.mönstret att
Sammantaget kan anföras smällare skulle förbjudas skulleatt om

den delen hemtillverkning legala smällareutgörs för-attav som av
Övervägandestärks upphöra. skäl talar vidare enligt utredningen för att

den andra delenäven hemtillverkningen, dvs. helt tillverkning,av egen
skulle minska, i fall sikt.vart

10.5.2 Hemtillverkning vid åldersgränsenhöj ning av
för till förvärvrätt smällareav

För få förvärva smällare krävs det i dagatt uppnått ålderatt man en om
år.15 Om åldersgränsdenna höjs till år18 skulle effekt kunna bli atten

de årunder 18 i ökadär utsträckning skulle tillverka smäl-som egna
Återigenlare. det alltså bara fråganär den del hemtillverkningom av
utgörs sammanblandning kemikalier till pyroteknisksom av av sats,

eftersom hemtillverkning med legala smällare uppenbart skulle minska.
Vid bedömningen den tillverkningen skulle åter-öka ärav om egna

igen avgörande vilket under lO.5.l nämnda synsättom av ovan man
anlägger. Den Sociologiska institutionen har haft utgångspunkt attsom
smällare används leksaker barn och tillverkning utförssom attav egen

ungdomar i tonåren.övre Accepteras detta detav självklartsynsätt är
åldershöjning inte påverkaratt tillverkningen. Som anförtsen ärovan

det mycket talar för detta det riktiga.synsätt är Institutionenatt harsom
vidare anfört höjning åldersgränsenatt meningslös, eftersomen av vore
de i hög grad använder produkten, dvs. bam årunder 15 redansom i
dag inte har åldern inne köpa produkten detatt föräldrarärutan att som
förser sina barn med smällare.

Anlägger det andra skullesynsättet slutsatsen bli den min-man att
skade tillgången till legala smällare skulle kunna medföra barn elleratt
ungdomar tillverkar fårDet dock med dettaäven förutsät-synsättegna.

risken för Ökad tillverkningtas att skulle mindre vid förbud,än ettvara
eftersom legala smällare skulle finnas på marknaden och det därmed
skulle kunna bekvämare för den enskilde försöka kringgåvara att
âlderskravet själv börjaän tillverka.att

Sammantaget framstår enligt utredningen risken för ökad hemtill-
verkning följd höjning åldersgränsen tämligensom av en attav vara
begränsad.
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införsel10.6 Slutsatser olagaom

förbud smällarel0.6.1 Olaga införsel vid mot

tillDanmark ledde förbudet för allmänheten hantera smällareI att
införsel vilket i dagolaga knallprodukter i utsträckning utgörstor ettav

dignitet liberaliseringar i lagstiftningenproblem den övervägts.attav
Motsvarande utveckling dock inte i de andra ländernahar ägt somrum
infört förbud. Storbritannien och Finlands del skulle detta kunnaFör
förklaras uppstå,med denna utveckling inte hunnit för Norgesännuatt

gäller intedel dock detta. Varför dessa skillnader föreligger har inte
kunnat klarläggas. hypotes skulle infördeEn kunna Danmarkattvara

dårestriktioner tidigt vid tidpunkten riskmedvetandet hos allmänheten
lågt.kan ha varit En förklaring skulle kunna Danmarkattannan vara

Ävenvid tidpunkten för förbudet länder tillät smällare.omgavs av som
Norge införde dock tidigt förbud.

frågaEn avgörande för utredningen den negativa utveck-är om
lingen i uppståDanmark skulle kunna i Sverige. Inledningsvis kanäven
slås fast samtliga länder i Sveriges närområde tillåteri dag inteatt
smällare för allmänheten. villDen köpa smällare för brukegetsom

åkaskulle behöva till Tyskland för köpa smällare eller till Danmarkatt
för köpa illegala. SociologiskaDen Institutionen har vidare anförtatt

risken för olaga införsel skulle högre risken för ökad hem-änatt vara
tillverkning vid förbud. Samtidigt påpekatshar i deett rapporten att
ekonomiska incitamenten för organiserad smuggling små.skulle vara
Rapportens sammanfattande slutsats risken för organiseradär att en
olaga införsel skulle uppstå liten under förutsättning förbudär att ett
förankras i det allmännas rättsmedvetande. Sammanfattningsvis anser
utredningen det finns viss risk för förbud smällareatt att ett moten
leder till olaga införsel, det möjligt motverka denna riskäratt attmen
exempelvis informationsinsatser.genom

lO.6.2 Olaga införsel vid höjning åldersgränsenav

Sociologiska Institutionens ståndpunkt effekterna höjningär att av en
åldersgränsen för till förvärv smällare så små interätt denärav attav

skulle för illegal marknad. Därtill kan läggas detutrymme ärge atten
uppenbart ålderskategorin årunder 18 inte sådanaharatt attresurser en
uppkomst illegal framstårmarknad sannolik. Vidare kommerav en som

underårigade också i utsträckning sakna möjlighetstor att att egen
hand föra in fårSammantaget det bedömas uteslutet attvaror. som en
höjning åldersgränsen skulle medföra olaga införsel smällare.av av
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11 Utredningens förslag

Förslag: föreslårUtredningen förbud smällare införs.att ett mot
Åldersgränsen för hantering fyrverkerier, för de minstautomav

föravsedda inomhusbruk såsom exempelvis tomteblossvarorna
SÄIeller s.k. föreslås frånhöjas årlägst 15 till år.18partypoppers,

bör inte åldersgränsöverväga bör införas för de minstaävenom en
fyrverkeriema. Utredningens förslag bör kombineras med kraftigten
ökad påsatsning information riskerna med fyrverkerier ochom om

SÄIkorrekt användning. Till bör vidare knytas fyrverkeriråd medett
SÄIsyfte bistå frågori rörande fyrverkerier. Slutligen föreslåratt

SÄIutredningen får i uppdrag kartlägga behovetatt att av
begränsningar vad tillgängligheten kemikalier typisktavser av som
kan användas till hemtillverkning fyrverkerier.av

1 1.1 Utgångspunkter

Utredningens överväganden och förslag grundas användningenatt
fyrverkerier i Sverige liksom i flera andra länder långharav en

tradition och till glädjeär och nöje mångaför människor denattmen
också förknippadär med antal problem. Syftet förslagenmedett är att
lägga grunden för fortsatt sund användning fyrverkerier i landet.en av

Den kartläggning utredningen gjort problem förknippadeärav som
med användningen fyrverkerier dåoch framförallt smällare visarav att
problemen den omfattningär och åtgärder motiverade.är Detartav att
faktum hälftennära personskadomaatt exklusive hörselskador ochav
huvuddelen hörselskadoma drabbar barn och ungdomar under år,18av
dvs. barn enligt bamkonventionens definition, måste enligt utredningen
tillmätas särskild betydelse. En utgångspunkt fyrverkerierär attannan
har positivt "nyttovärde"ett vilket ingripande åtgärder måstemot

Utredningenvägas. bedömer därvid "nyttovärdet" smällareatt ärav
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relativt begränsat medan det för fyrverkerier i övrigt högre. Enär annan
utgångspunkt åtgärdemas måsteeffekter för fyrverkeribranschenär att

gjort ibeaktas liksom erfarenheter andra länder samband med
förändringar regelverket.av

1.2 Smällare1

Smällare kan enligt utredningens underlag bedömas inblandade ivara
ungefär hälften de olyckor inträffar vid användningenav som av
fyrverkerier år.eller 200-250 stycken Huvuddelen dessa drabbarper av

år.barn uppstårunder 18 Vad gäller hörselskador under använd-som
ningen fyrverkerier kan dessa helt orsakas smällare. Detantas attav av
innebär hörselskador i huvudsak drabbar bam/ungdom eftersom detatt

dessa använder mångasmällare. Hurär drabbas kan disku-som som
enligt utredningens bedömning torde det betydandeteras ettmen vara

antal. Olägenheter såväl vad gäller människor djur i huvudsakärsom
beroende användningen smällare. Slutligen indikerar utred-av
ningens underlag betydande andel de bränder orsakasatt en av som av
fyrverkerier kan hänföras till smällare.

innebär,Detta framgår diskussionen i kapitel att ettsom av
förbud smällare kraftigt skulle reducera problemen eller heltmot
eliminera dessa.

Alternativet till sådant förbud framgår diskus-utgör,ett som av
sionen i kapitel kombination olika åtgärder information, ljud-en av
begränsning för smällare, höjning åldersgräns, inskränkningar i för-av
säljningstider för fyrverkerier. De positiva effekterna problemen av
detta åtgärdspaket torde bli mindre förbud åtgär-samtidigtän ett som
derna delvis skulle framstå onödigt ingripande. Det framföralltärsom
okynnessmällandet vid jul och mellandagarna orsakar olägen-som
heterna för människor och djur. Inskränkningama i försäljningstid och
eventuellt användningstiden skulle dock praktiska skäl behövaav
omfatta allt fyrverkeri.

För denna utredning, liksom för 1942 och års1972 utredningar, är
fråga vilken effekt restriktivare regelverk har vad gäller hemtillverk-ett
ning och olaga införsel central. frågaDenna diskuteras ingående ien
kapitel 10. De skador och problem dagens användning smällaresom av
orsakar i kombination med vad utredningen bedömer begränsatsom
"nyttovärde" innebär enligt utredningens bedömning ställnings-att

frågantagandet till förbud eller inte förbud blir beroende vilkenom av
bedömning riskerna för negativagörs effekter avseende hemtill-som av
verkning och olaga införsel.
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Frågan hänger med utredningens rangordningnära samman av pro-
blemen. En ökning hemtillverkningen och olaga införsel skulle ledaav
till allvarligare personskador vilket i hög grad skulle drabba barn och
ungdomar. omfattningenDäremot skulle det totala smällandetav
minska och därmed olägenhetema för människor och djur liksom
sannolikt bränder orsakade smällare. Eftersom utredningen bedömerav

dåpersonskador, och framförallt de drabbar barn och ungdom,som
det allvarligaste fråganproblemet blir hemtillverkning ochsom om

olaga införsel därmed avgörande olägenheter och bränderänmer om
prioriteras högst.

Något säkert vad gäller effekterna hemtillverkning och olagasvar
gårinförsel inte Utredningen bedömer dock mycket talar föratt attge.

den uppfattning kommer till i frånuttryck Sociologiskarapportensom
Institutionen i ocksåLund och förfäktades års1942 utredning,som av
nämligen det handlar bryta invant där den legalaatt mönsteratt ettom
tillgången på smällare inkörsport. förbudEtt smällare skulleär moten
därmed behöva kombineras med informationsinsatser hemtillverk-om
ningens risker för motverka i det kortare perspektivet eventuellatt en
ökad hemtillverkning bland dagens ungdomar avsnittse 11.4. En

böröversyn reglerna för försäljningäven substansergöras om av som
typiskt används vid hemtillverkning se avsnitt 11.6.sett

Sammanfattningsvis därmed utredningen för föreslåstannar att att
förbud smällare införs. Grunden de problem dessaett orsakar,ärmot

varvid de skador drabbar barn och ungdom tillmätts särskild bety-som
delse, inte minst bakgrund de förpliktelser barnkonventionenmot av
medför. Med hänsyn till dessa problem och smällarnas nyttovärde kan
inte förbud smällare onödigt ingripande. Effekternaett mot anses vara

förbud på fyrverkeribranschen diskuteras iett avsnitt 9.7 och iav som
11.7 nedan kan inte heller enligt utredningen sådana att ettanses vara
förbud framstår alltför drastiskt. ställningstagandet baseras ävensom

de erfarenheter gjorts i länderna i vårt närområde och innebärsom
det svenska regelverket denna punkt harmoniserasatt med vad som

gäller i övriga nordiska länder.
Rent tekniskt kan förbud smällare införas skildaett mot sätt,

vilket jämförelse regleringama i de länder sig hasägeren av ettsom
smällarförbud visar. Det i första hand kommer frågai före-ärsom att
skriva produkt smällare inte får godkännas iatt Sverige. Vaden som

vidare skulle kunna komma ifråga tillståndsbeläggaär smällare,som att
dvs. föreskriva fårde bara hanteras efter tillstånd påatt sättsamma som
idag gäller för bl.a. knallskott, vilka kan beskrivas kraftigare smäl-som
lare, och raketer med vikt överstigande 250 jämför avsnitten gram,
2.2. Det skall anmärkas för sistnämnda konstruktion kan beteck-att



1281999:SOUförslagUtredningens188

frågadet inteeftersomsmällarförbud missvisande, ärningen omvara
reellt förbud.ett

fyrverkeri förprofessionelltingår kategorinsmällare iDanmarkI
ellerfår säljas, köpasbaraSådanaanvändning utomhus. produkter

dennapolismyndigheten ochtillståndanvändas den har avav som
smällar-liktydigt medansvariga myndigheterreglering ettvaraanser

fråga Fin-reella förbud. IdockFinland och detförbud. I Norge är om
innehåller tillellerladdningfår smällandefyrverkeripjäserland vars

god-svartkrut inte0,05detonationsstyrkasin änmotsvarar grammer
Storbri-mindre smällare.för Igäller motsvarandekännas. I Norge även

till-förbjudetinnebär dettredje varianttannien gäller är attattsomen
anknytningprofessionellhandahålla harsmällare för andra demän som

haftUtredningen inte7.1-7.4. harfyrverkerier jämför avsnittentill
medförde olika modellerna i sigvärderingmöjlighet göraatt av omen

tillgången i Danmarkeffekter. kan dock konstaterasolika Det att
avseddautformningen detillegala smällare god. Om det berorär av

svårtdocksmällarförbudet eller andra faktorer är säga.att
utgångspunkt.tillståndskravsvenska regelverket har DettaDet som

tillståndsplikt.medskulle skäl välja modellett attvara en
Från kon-Rikspolisstyrelsens sida har anförts det lättareäratt att

fårinteefterlevnaden förbud grundas smällaretrollera ett attav som
Handelstillstånd försäljning fyrverkerier meddelasgodkännas. för av

igenerellt för butiksinnehavare. Med smällare tillgängligamängden
får tillgångfinns risk för ungdomar till dem. harhandeln det Detatten

något användnings-vidare anförts det inte skulle finnas kvar legaltatt
tillståndskrav.för smällare med I dag används smällareutrymme av

förekommer i profes-ungdomar. De knalleffekter samband medsom
framstårsionella jubileumsfyrverkerier knallskott. Detutgörs av som

få tillstånduppenbart till kostnadungdomar skulle ansökaatt en omom
för Tillståndsgivningen med475 kr skulle skeanvända smällare.att

sådana,tillhänsyn lagens syfte. skador, inklusive psykiskaOmtaget
kunde förutses tillstånd skallskulle beviljas. Vidareinte komma att

föreslåbeaktas höjningutredningen ävenatt att avenavser
åldersgränsen fåjämför då effektenavsnitt 11.3 vilket skulle den att
tillstånd år.inte skulle beviljas för den under 18ärsom

Sammantaget utredningen övervägande skäl talar för att ettattanser
smällarförbud föreslårutformas förbud. Utredningen där-reelltettsom

fårför förslaget genomförs föreskrivs intesmällaredetatt attattgenom
godkännas.

fråga efter förEn detta ställningstagande vad skall gällaär som
knallskott. iDenna produkt smällare. krävsDetär nämnts störresom en

SÃIpolistillstånddag för frånhantera produkten. Enligt uppgiftatt
används den i begränsad huvudsakligen professionellautsträckning, av



SOU 1999:128 Utredningens förslag 189

användare vid jubileumsfyrverkerier. Enligt utredningens bedömning
kan det föreliggadock risk för förbud smällare skulleatt ett moten
kunna medföra exempelvis ungdomar i ökad utsträckning försökteatt
få tillgång sådantill produkt. I exempelvis Danmark förekommeren
också knallskott i utsträckning den illegala marknaden. Använd-stor
ningen knallskott orsakar i Danmark betydande andelav en av person-
skadorna jämför avsnitt 7.1.3.

Vid bedömningen förbud måstehur skall utformas dock ävenettav
lagtekniska hänsyn förbudEtt bör föras i regelverkettas. om
brandfarliga och explosiva En bestämmelse i detta regelverkvaror.
måste korrespondera med lagens syfte, dvs. ha skador till följd brandav
eller explosion utgångspunkt. Utredningens förslag siggrundar isom
första hand personskador. Som anförts dock olägenheterutgör även

skäl. Med olägenheter utredningen i sammanhanget psykiskaett avser
skador i form skrämsel för människor och djur, vilket innefattas iav
begreppet skada jämför avsnitt 12.2. Utredningens förslag innefattas
därmed i lagens syfte.

frågaEn nivåvilken sådanär regel bör införas i regelsystemet.en
Inledningsvis kan anföras frågan principiellt viktig karaktäräratt av
och den har debatterats i riksdagen vid flertal tillfällen. Påatt grundett
härav skulle det framstå naturligt riksdagen fick ställning tillatt tasom
utredningens förslag. Samtidigt regleras dock fyrverkerier inte i en
särskild lag i lagen brandfarliga och explosivautan Enom varor.
lösning skulle kunna utredningen föreslog regeringenatt attvara

SÄIuppdrog sitt regelverk efter förslaget. På grundatt anpassa av
frågans vikt kan det dock finnas skäl förlägga påregeln högreatt en
nivå i regelsystemet. Av lagens övergripande karaktär följer det äratt
uteslutet föreslå ändring i den. Däremot kan detatt rimligten attanses
föreslå begränsningen skall framgå förordningen. sådanatt Enav
åtgärd förutsätter det finns redan gällande bemyndigandeatt förett
regeringen eller utredningen föreslår bemyndigandeatt att ett nytt
införs i lagen.

I 11 och 12 §§ lagen 1988:868 brandfarliga och explosivaom
finns redan bemyndiganden kan intresse. I 12 §varor som vara av

regeringen får förbjuda hanteringatt eller import brandfarligaanges av
och explosiva Ett krav dock detär särskild betydelseäravattvaror.
från brand- eller explosionssynpunkt. Det har anförts det skulleatt
kunna tveksamt detta bemyndigande kan användasvara om av rege-
ringen för förbjuda smällare. Följande skäl har anförts:att Departe-
mentschefen anförde i förarbetena regeringen eller den myndighetatt

regeringen bestämmer enligt paragrafen omedelbart får ingripasom
med förbudgenerellt hanteringett eller import viss brandfar-mot av en
lig eller explosiv prop. 1987/88:101 35. Han anförde därvidvara atts.



1999:128SOUUtredningens förslag190

fråga sådan antingenskalldet självfallet genomvara somom envara
medförakanhanteringeneller sär-egenskaper envarangenom avegna

skulleexplosion.brand eller Dettabetydande risk för skadaskilt genom
ytterligareextraordinär situation. Enbestämmelsentala för att avser en

departementschefenenligtförbud bordeförutsättning för attett vara
tillräckliga förintetillståndskrav villkor enligt ll § lageneller andra är

undanröja riskerna.att
smällarens effektinvändasdet anförda skulle kunnaMot äratt

användningenkartläggning visarexplosion och utredningens attatt av
kunna beskrivasmedför risk för skada, skullesmällare sär-somen som

framgår anförtsvidare vadskilt betydande. Det är ovansom av som
tillståndskrav inte skulleutredningens bedömning enbartatt ett vara

få tillgång till smällare,förhindra ungdomar skulletillräckligt för att att
Slutligen bör det fram-vilket skulle innebära risk för fortsatta skador.

hållas, förhållande regeringen har möjlighet ingripadet attatt att
åtgärderomedelbart, knappast utesluter sedan problemet utretts.

iRegeringen har dock redan grund bemyndigandeett annatav
frånmöjlighet explosionssynpunkt kontrol-lag brand- ochattsamma

fårlera vilka förekomma i Sverige. Redan i §11 attvaror som anges
fårregeringen eller den myndighet regeringen bestämmer detsom om

frånbehövs brand- eller explosionssynpunkt meddela föreskrifter om
särskilt krav skall gälla för hantering eller import brandfar-att annat av

liga explosivaeller Med stöd detta bemyndigande harvaror. av rege-
ringen i förordningen brandfarliga och explosiva i 10 § före-om varor

fåskrivit för explosiv skall hanteras eller importeras,att att en vara
SÄI, SÄI fårkrävs den godkänd dvs. och skall med lagensäratt av

utgångspunktsyfte skadeförebyggande godkänna eller under-som
SÄIkänna ocksåMed stöd denna paragraf har tidigare under-varor. av

känt produkter exempelvis vissa rakettyper och kraftigasvärmare,som
puffskott jämför regeringens förordningsmotiv, Industridepartementet,

SÄI:s1988:5 och avsnitt 4.1.2. Eftersom lagstöd för underkännaatt
frånhärstammar i innebärll § lagen det självfallet ävenattvaror

fårregeringen, med stöd denna paragraf, uppställa krav innebärav som
sådantunderkännande vissa Ett krav skulle kunnaett attav varor. vara

fyrverkerier skall ha huvudsakligt syfte knall. Iänannat att avge
SÄIanslutning till frånredan gällande krav godkännande skulleom

detta väl in i regelverkets systematik. Utredningen förordarpassa
sådandärför lagteknisk lösning.en

Med den föreslagna definitionen annat huvudsakligt syfte änom
knall innefattas förutom sådanasmällare knallskottävenatt avge som
för fyrverkeriändamål,används eftersom skillnaderna mellan dessa pro-

dukter i praktiken bara knalleffektens styrka. fallerDäremot deär
knallskott för ändamålanvänds militärt utanför, eftersom dessasom
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inte fyrverkerier. Enligtär utredningens bedömning framstår det som
rimligt huvudregeln bör varken smällare elleratt de "civila"attvara
knallskotten skall godkännas. Med hänsyn till det för knallskottatt
finns behov användning för i fall professionellaett jubileums-vartav
fyrverkerier bör det finnas möjlighet meddela undantag härifrån.atten
Utredningen SÃIföreslår därför det skall möjligt föratt attvara
meddela undantag från SÄIdet föreslagna kravet. Det bör ankomma

följa utvecklingen framförallt ungdomars möjlighetatt få tillgångav att
till knallskott och därefter bedöma det undantag krävs förom som
knallskott bör begränsas till den professionella hanteringen.att avse

Det har slutligen framkommit s.k. och smällkara-att partypoppers
meller skulle kunna beskrivas fyrverkerier har huvudsak-som som som
ligt syfte knalleffekt. Dessa ingårprodukteratt i dag i denavge grupp

mindre fyrverkerier fritt får förvärvas jämför avsnittav 2.2.som
SÄIUtgångspunkten för dessa mindre fyrverkerierär skall klaraatt en

inomhusanvändning. Såvitt framkommit orsakar produkterna inte ska-
dor någoni omfattning och det saknas därför skäl föreslå dessaatt att
inte fåskall godkännas. Förslaget bör därför inte omfatta dem. På
grund det anförda föreslår utredningen följande tillägg förs inav iatt
10 § förordningen:

10 § För explosiv skall få hanterasatt eller importeras, krävsen vara att
den godkändär Sprängämnesinspektionen eller har gått igenomav
någon form bedömning överensstämmelse skall godtasannan av av som
enligt avtalet Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-om
avtalet.

För att explosiv är fyrverkeripjäsen skall fåvara som en
godkännas Sprängämnesinspektionen krävs harav att annatvaran
huvudsakligt syfte än knallatt eller denatt är avsedd för såvälavge
inomhusbruk utomhusbruk. Sprängämnesinspektionen fårsom
föreskriva undantag från kraven.om

Sprängämnesinspektionen skall förteckningupprätta godkändaöveren
explosiva och över införts till landet efter sådanvaror varor som
bedömning överensstämmelse i första stycket.av som avses

Termen fyrverkeri förekommer inte tidigare i lagen eller förordningen
och denna bör SÄIdärför lämpligen förklaras. Enligt fyrverkerierär
explosiva innehåller pyrotekniska ochärrmen ljus-varor som som avger
eller ljudeffekter. I denna definition innefattas dock pyrotekniskaäven
sceneffekter, sådanadvs. produkter används för skapasom attscen

illusion exempelvis åska. Sådana produkteren inte betraktaom är att
fyrverkerier. Skillnaden mellan dessa produktersom utgörs närmast av
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användningsornrådet. fyrverkerierkunna anföras harDet skulle ettatt
ingårnöjesändamål sceneffektermedan det för pyrotekniska ävenrent

nyttoaspekt.en
Definitionen i förordningen, eftersom dennabör läggas till 8 §

Påinnehåller definitioner. anfördaparagraf andra grund detäven av
föreslår utredningen följande tillägg till 8görsatt

består innehåller8§ Till explosiva hänförs ellervaror varor som av
explosivämnen.

explosivämnenMed fasta eller flytande eller blandningarämnenavses
sådana kan bringas till snabb kemisk reaktion, varvidämnenav som

energi frigörs i form tryckvolymarbete eller Med fyrverkeri-värme.av
pjäser explosiva innehåller pyrotekniska ämnenavses varor som
och ljus- eller ljudeffekter nöjesändamål.enbart försom avger

Explosiva klassificeras enligt föreskrifterde närmarevaror som
Sprängämnesinspektionen meddelar. Bestämmelserna vilkaom
explosiva krigsmateriel finns i förordningenutgörvaror som
1992: 303 krigsmateriel.l om

Sprängämnesinspektionen meddelar beslut ämne ärett attom anse som
explosivämne.

Som kommer kommer redovisas i föreslårnärmare avsnitt 11.7att
utredningen dessa föreskrifter skall iträda kraft den 1.decemberatt
2 000. För smällare och knallskott finns för närvarande gällande beslut

SÄIgodkännande. Enligt 12 § förordningen återkallaskall god-ettom
kännande explosiv förhållandenändrade föranleder attav en vara om

inte längre bör godkänd. Vad förhållan-ändradeutgörvaran vara som
den inte angivet i förordningsmotivenär Regeringens förordnings-

SÄImotiv 1988:5. Det kan dock förutsättas avsikten skall haäratt att
återkallamöjlighet godkännande explosiva efterdetatt av varor om

godkännandet framkommer det finns risk för orsakaratt atten varorna
Såskador. har ocksåi praktiken skett för exempelvis produkten

Thunder King. Utredningens kartläggning visar användningenatt av
smällare och knallskott medför risk för skador.en

1 1.3 Andra fyrverkerier

Utredningens kartläggning visar andra fyrverkerier smällareänatt
framförallt orsakar personskador och bränder. Ungefär hälften allaav
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år, bedömas orsakasstycken kanpersonskador, eller 200-250 avper
går hurinte utläsafyrverkerier Av underlagetandra smällare.än att

Ävenår. orsakasmånga under bränderdessa drabbar barn 18 avsomav
bedömer utred-Vad gäller hörselskadorandra fyrverkerier smällare.än

torde ii huvudsak orsakas smällare. Detsammaningen dessa stortatt av
fyrverkerier idjur. Användningolägenheter för människor ochgälla av

vård-såsom sjukhus och andranärheten särskilt känsliga platserav
problem. Problembilden produk-inrättningar kan givetvis skapa samt

utredningensmånga människor innebär enligt"nyttovärde" förternas
åtgärder i syfte minska de problembedömning dock eventuella attatt

mindrefyrverkeriprodukter smällare orsakar börandra änsom vara
ingripande för smällare.vad gällerän som

Skälet till andra fyrverkerier orsakar personskadorsmällareän äratt
vårdslösframförallt användning. torde gälla bränderDetsamma men

förekommer felaktig användning, framförallt vadhär medvetetäven en
gäller barns och ungdomars användning.

åtgärder ifråga fyrver-De skulle kunna komma vad gäller andrasom
kerier inskränkningar ismällare, och diskuteras i kapitelän ärsom

åldersgränsförsäljningstid användningstid, höjning för 15-och av
årsprodukter inforrnationsinsatser.samt

Utredningens bedömning utredningens förslag förbudär att om om
smällare så framstårgenomförs, begränsning i försäljningstidmot en

efter exempelvis den finska modellen onödigt ingripande med hän-som
till effekten vad gäller personskador och bränder tordeattsyn vara mar-

ginell.
Vad gäller restriktioner såi användningstid tidi-och plats har som

redovisats kommunerna möjlighet med stöd ordningslagenattgare av
utfärda särskilda ordningsföreskrifter. Av den undersökning utred-som
ningen låtit framgårSIFO genomföra 45 landets kom-att procent av

utnyttjat denna möjlighet. Av de kommuner utnyttjatmuner som
ansågmöjligheten 60 inte förelåg någotdet behov. Ennära procent att

fördel med såledesnuvarande det till skillnadärsystem att mot en
nationell reglering användningstiden medger lokal anpassningav en
utifrån de problem för handen.ärsom

Utav de kommuner infört lokala ansågordningsföreskriftersom
knappt 20 de kommit tillrätta problemenmed och likaprocent att
många föreskrifterna någoninte haft ansågeffekt. 40att procent att
föreskrifterna haft viss effekt. Anmärkningsvärt endast hälftenär att av
kommunerna informerathade allmänheten ordningslagen.om

Av undersökningen framgår det framförallt problem koppladeäratt
till smällare motiverat införandet föreskrifter.lokala Förutsattsom av

utredningens förslag förbud smällare genomförs bedömeratt motom
utredningen sammanfattningsvis, de möjligheter enligt ord-att som

19-19587
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både platsningslagen finns användningen i tid och vadatt styra avser
framstårinföra användningstidtillfyllest. generella reglerAttär om

onödigt ingripande, inte minst bakgrund i 40näramot av man pro-som
någrainte sig olägenheter. Enligt utred-kommunerna hacent av anser

föreskrifter förbätt-ningens bedömning skulle effekten lokala kunnaav
information föreskrifternas inne-ökad till allmänhetenras genom om

håll.
framgårSom kapitel utredningen höj-9 bedömer däremot attav en
åldersgränsen såsomning för förvärv mindre produkters vissaav av

små raketer, mindre versioner bengalisk eld, fontäner och romerskaav
från årljus till såväl15 18 bör ha positiv effekt vadmm, en avser per-

sonskador drabbar barn bränder. Mot denna bakgrund fram-som som
står åldersgränsenhöjning enligt utredningens bedömningen av som

alltför åtgärd.ingripande erfarenheterDe kommit fram i utred-en som
ningens internationella kartläggning åldersgränsenstöder höjningen av

15-årsproduktemaför till år. vårt närområde18 Samtliga länder i har
18-år för de allra minsta produkternagränsen partypoppers etc..utom

sådan åtgärdEn har vidare naturligt samband med förslaget för-ett om
bud smällare. Idag smällare leksaker för barn och ungdomar.utgörmot

riskEn skulle kunna de i stället i ökad utsträckning använderattvara
sig andra produkter, med ökade personskador följd. För attav som
förebygga framstårdetta det naturligt i samband med förbudattsom

föreslåsmällare åldersgränsen.höjning Tillsammans medmot etten av
smällarförbud skulle åldersgränsenhöjning för förvärv fyrver-en av av
kerier generell markering dessa produkter olämpligautgöra äratten om
för bam.

Utredningen föreslår således åldersgränsen för de produkteratt som
idag har år15 höjs till år.18 betydandegräns Ett antal produktersom

berörda såsom mindre raketer,är bengalisk eld, fontäner, eldbägare,
romerska ljus, fyrverkeritårtor, fyrverkerisolar, uppstigande effekter
och marksnurror. Förslaget innebär, det gäller i samtligasättatt som
andra länder i vårt närområde, införs enhetlig åldersgräns år18en om
för samtliga fyrverkerier de såsomallra minsta,utom partypoppers etc.

Lagtekniskt skulle förslaget kunna genomföras motsvarande sätt
SÄI:sför smällare. Antingen skulle det kunna föras in iangettssom

regelverk eller i förordningen. För de angivna produkterna finnsovan
enligt lagen tillståndskrav.generellt Enligt 21 § förordningen fårett

SÄIdock tillståndskravdetta med Påersätta krav. grund häravannat
SÄIhar tillståndskravet åldermed år.krav 15 möjlig-Enersatt om

het skulle i förordningen i anslutning till 21 § föreskriva fyr-att attvara
fårverkerier enbart hanteras ården fyllt 18 med undantagav som av

mindre produkter.
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i förordningens 9 §sammanhanget detkomplikation iEn är att
får hanteras endastexplosivaredan finns bestämmelse att varoren om

såväl 21 §år. bestämmelsenden fyllt 18 Eftersom den som omav som
SÄI återfinns i förord-får tillståndskravet andra kravmedersättaatt

SÄInivå anförasjuridiska detningen och därmed kan attsamma
SÄIår.ålder 18skulle möjlighet föreskriva lägresakna änatt om en

förordningen har denanfört följande. Enligt 3 §har detta en gene-om
från såväl förordningen irell föreskriva undantag lagenrätt att somom

meddelaföreskrifter. paragraf den sig försina Denna har använt att ett
från undantaget intespecifikt undantag 9 formell brist dockEn är att

inskriven i föreskrifter endast i förvaltningsbeslut.är utan
anförda framstår strikt juridisk synvinkel. 3 § iDet tveksamtsom ur

förordningen 1988:1145 brandfarliga och explosiva lydervarorom
fårföljande Sprängämnesinspektionen föreskriva ytterligaresätt: om

frånundantag tillämpningen lagen 1988:868 brandfarliga ochav om
explosiva och föreskrifter har meddelats med stöd lagen ivaror som av
fråga vissa frågabrandfarliga eller explosiva eller i vissom varor om
hantering eller import." i förordningen sin motsvarighet i3 § har 5 §
lagen 1988:868 Bådabrandfarliga och explosivaom varor.
paragrafema ha till syfte generella undantag för exempelvisattsynes
vissa områdeneller skall kunna införas. Begreppet "ytterligare" ivaror
förordningen ocksåtycks syfta tillbaka i förordningen,1 och 2 §§

sådanadär undantag gjorts.
Sammantaget åldersgränsenutredningen höjningattanser en av

skulle kunna regleras följande 18-årsgränsen framgår redansätt. av
9 § förordningen, varför utredningen föreslåinte behövernytt en
ändring i förordningen åldersgränsen.för höja Under den paragrafenatt

SÄIskulle i stället läggas till bemyndigande för meddelaett att
sådanaundantag för produkter inte någon åldersgränsskall hasom om

år, alltså sådana18 fåri dag förvärvas fritt. skulle medföraDet attsom
SÄI inte behövde använda sig för3 § meddela undantag.attav

SÄIfrånEnligt uppgift tidigare utgångspunkten förär nämntssom
mindre fyrverkerier fårfritt förvärvas sådana produkter skallattsom
klara inornhusanvändning. vanligasteDe produkterna i dennaen
kategori vidare tomtebloss, smällkarameller, isfacklor ochär s.k.

Utredning föreslår följande tillägg förs in i i9 §partypoppers. att
förordningen:

9 får§ Explosiva hanteras eller importeras endast den fylltvaror av som
år.18
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får sådanaSprängämnesinspektionen föreskriva förundantagom
explosiva fyrverkeripjäser såväl inomhus-avsedda förärvaror som
bruk utomhusbruk.som

18-årsgränsInnebörden förslaget huvudregel skallär attav som en
SÄI fågälla för samtliga explosiva skall dock i sina föreskriftervaror.

från ålderskravet år sådanameddela undantag för18 produkterom som
fårenligt gällande fritt förvärvas, såsomregler exempelvisnu

tomtebloss, isfacklor och s.k. dessa produkter kanFörpartypoppers.
SÄI åldersgränsföreskriva ingen skall gälla eller skall gälladetatt att

åldersgräns.lägre fleraI de länder utredningen besökt förgälleren av
åldersgränsdessa år.produkter Enligt12 utredningensen om

bedömning bör sådan ordning inte lämplig iövervägas ävenom en vore
SÄI.Sverige. Dessa överväganden bör dock ankomma

Den föreslagna lösningen skulle kunna föra med sig vissa följdpro-
blem. Genom lägga till specifikt bemyndigande blir det enligtatt ett
tolkningsnormen lex specialis har företräde framför lex generalisatt

SÄIuppenbart inte kommer kunna från ålders-meddela undantagatt att
år18 för andra explosiva fyrverkeriergränsen med stöd 3 §änvaror av

i förordningen. Utredningen saknar möjlighet överblickaatt ettom
sådant behov såföreligger. Om fallet måste detta lösas iär annat

SÄIsammanhang. Enligt uppgift från kan de explosiva varorna som
kommer beröras värdetransportväskor, rökpatroneratt motvara
skadedjur och krock-kuddar.

l 1.4 Information

förbudEtt smällare skulle i huvudsak lösa problemen med hörsel-mot
skador problemen med olägenheter för människor och djur. Per-samt
sonskadoma kan förväntas minska till hälften. En väsentlig reducering

antal bränder kan vidare uppnås. höjningEn åldersgränsen frånav av
år15 till år18 15-årsproduktemaför skulle ytterligare minska antalet

personskador och bränder.
Dessa förändringar i regelverket skulle innebära anpassning tillen

rådervad i länderna i vårt närområde och utredningens förslagsom
bygger delvis erfarenheter gjorts i dessa länder. Som redovisatssom
tidigare det vanligt med betydandeär informationsinsatser riskernaom
med fyrverkeriprodukter och vikten korrekt användning igörsom av
dessa länder. De erfarenheter förmedlats till utredningen ärsom att

bedömer denna insatser betydelsefulla, inte minsttyp iman av som
samband med förändringar regelverket.av
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Utredningens förslag bör kombineras med kraftigt ökadovan en
satsning information riskerna med fyrverkerier och korrektom om
användning. Som framgår diskussionen i kapitel 9 torde framföralltav
antalet personskador kunna påverkas med information i vissävenmen
mån antalet bränder.

Utredningens förslag bygger bedömningen smällarförbudatt ett
inte leder till ökad hemtillverkning och ökad olaga införsel. Som tidi-

påpekats finns dock inte underlag för någragare tvärsäkra slutsatser i
dessa avseenden. Det därförär nödvändigt smällarförbud kombi-att ett

med ökad information riskerna med hemtillverkning.neras om
Skall ökade informationsinsatser få någon varaktig effekt krävs

uthållighet. Ett genomförande utredningens förslag till ändringar iav
regelverket bör därför följas med betydande informationsinsat-upp
ser/kampanjer åtminstoneunder femårsperiod. Beroende effek-en

och utvecklingenterna antalet personskador och bränder får därefterav
ställning till fortsatta insatser.tas
Utredningen bedömer, utgångspunktmed från erfarenheterna i

andra länder, i storleksordningen en-tvåatt mkr år bör påsatsasper
ökad information, framförallt samlade kampanjer inför i förstagenom
hand nyårsfirandet. Närmare uppläggning och inriktning informa-av
tionsverksamheten bör diskuteras i det fyrverkeriråd utredningensom

SÄIföreslås skall knytas till se avsnitt 11.5.
Kostnaderna för den ökade informationen bör bäras deav som

använder fyrverkerier. Detta kan ske på administrativt enkeltett sätt
det SÄI:sfinansierarattgenom system verksamhet områdetsom

utnyttjas. Inspektionen avgifter tillverkaretar ut och importörerav av
brandfarliga och explosiva Systemet omfattar fast avgiftvaror. en om
20 000 kr år 1999:års värde rörlig avgiftper samt 3 900 kren om per

SÄI:sDetta betyderton. avgifter frånatt fyrverkeriimportörema idag
kan beräknas uppgå till 1,5 mkr. Den rörliga avgiften skulle alltsåca
behöva höjas till i storleksordningen 10 000 kr för finansieraton attper

ökning informationsinsatsemaen den omfattningenav utredningenav
föreslår.

Lagtekniskt skulle höjning avgiften kunna påske följandeen av sätt.
SÄI får enligt 40 § förordningen brandfarliga och explosivaom varor
meddela föreskrifter avgifter för sin verksamhet.om Enligt
förordningen 1996:62 med instruktion för Sprängämnesinspektionen
3 § skall inspektionen, efter samråd med Ekonomistyrningsverket,
kunna fastställa för de avgiftertaxa fåren meddelatas deutsom samt

föreskrifternärmare behövs för SÄIavgifterna.som att Dettata harut
SÄIFSgjort i 1997:10, vilken SÄI:sunderär omarbetning. övergri-

pande mål för verksamheten förebyggaär skador vidatt hantering av
brandfarliga och explosiva Det anförda innebär informationvaror. att
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SÃISÄI:s samråd medefterdärmedkaningå verksamhet.ifår anses
skulleavgiftshöjningEnavgifterna.höjaEkonomistyrningsverket
högreviafyrverkerikonsumentemafåövervältring bäras avgenom

kandetaljhandelsförsäljningensamladedentillpriser. Med hänsyn att
marginell.priseffektenuppgå mkr blirtill 230beräknas

SÄIFyrverkeriråd vid11.5

fyrverke-användningeneffekternaoch debattenDiskussionen avavom
debat-berörda. Imånga intressenolikavisat ärsmällare harrier och att

olika aspekterproblemockså det kanpekatshar attettattten vara
ochmånga myndigheterolikafyrverkerianvändning hanteras avav

flera departement.
bety-föregående avsnittföreslår enlighet mediUtredningen att

Huvud-femårsperiod.underinformationdande satsas enresurser
SÄI likhetanledning ifinnsföreslås bli detföransvarig detta att,men

i bredareuppläggning diskuterasDanmark, inriktning ochmed i en
fyrverkeriråd vidinrättandetföreslår därförUtredningenkrets. ettav

SÄI:sSÄI. rådgivandeledning och styrelseRådet, tillbör hasom en
bestående berördasammansättningfunktion, bör ha bred närmastaven

myndigheterberördaintresseorganisationer och bransch ävenmen
Räddningsverket och Kon-såsom Rikspolisstyrelsen,Socialstyrelsen,

diskussionforum förRådetsumentverket. bör kunnaäven utgöra ett
SÄIfyrverkeriområdet stöd förpå och därmedregelverket ettvaraom

exempelvis i föreskriftsarbetet.
SÄI:srådet verksinstruktion. Därbör skrivas in iFörekomsten av

leda-rådet omfatta högst 10skall finnas det börbör attatt samtanges
SÄI:s Rådets ledamöterordförande.generaldirektör ärmöter samt att

SÄI:s från respektive myndig-efter förslagstyrelsebör utses av
het/organisation.

SÄI:sföreslår paragraf införs i verks-följandeUtredningen att
instruktion för Sprängämnes-förordningen 1996:62 medinstruktion,

inspektionen.

Fyrverkeriråd
fyrverkeriråd medSprängämnesinspektionen knutet§ Till7 är ett

näringslivsorganisa-från berörda myndigheter,representanter
Rådet har till uppgiftintresseorganisationer.tioner och andra att

frågor fyrverkerier.bistå vid handläggningeninspektionen av om
för bestämdSprängämnesinspektionenLedamöterna utses enav

tid.
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Rådet består generaldirektören, ordförande,är ochav som
högst tio andra ledamöter.

11.6 Kemikalier för hemtillverkning
Utredningens förslag till förbud smällare bygger bedömningenmot

sådant inte skall behöva leda till ökad hemtillverkning.att ett Utred-
ningens bedömning i likhet med Sociologiskaär Institutionen i Lund

effekten, åtminstone lite sikt,att kan bli minskningtvärtom allten
eftersom smällarkulturen fasas På kort sikt kan incitamentet tillut.
hemtillverkning öka. Utredningen har pekat betydelsen attovan av

därför på information hemtillverkningenssatsas risker.resurser om
En möjlighet för minska risken för ökad hemtillverk-attannan

ningen begränsaär tillgängligheten för sådana kemiskaatt ämnen som
typiskt används vid hemtillverkning.sett Detta diskuterades iäven

års1975 utredningen. Utredningen har inte haft möjlighet under denatt
begränsade utredningstiden kartlägganärmare vilka ämnen är mestsom
frekvent förekommande i detta sammanhang och mindre kartläggaän
vilka regler gäller för försäljning. Icke desto mindre dettasom är en
viktig fråga bör hand. Utredningen föreslårtas därförsom om att rege-

SÄIringen uppdrag kartläggningett göra bedömaatt beho-ger samten
begränsningar i tillgängligheten.vet av

11.7 Konsekvenser för branschen och

genomförande utredningens förslagav

En utgångspunkt för utredningens överväganden har varit att
användningen fyrverkerier har positivt värde för många människor.av
Traditionen med fyrverkerier sprida festatt och glans vid firandet vissa
helger och högtider gammalär och torde, i Sverige mångai andrasom
länder, djupt förankrad hos delar befolkningen.vara stora Utred-av
ningens kartläggning visar dock användningen förknippadatt även är
med problem. Utredningens förslag syftar till undanröja ochattovan
minska problemen och därmed lägga grunden för god användningen av
fyrverkerier i landet. påpekatsSom i kapitel 9 torde detta sikt gagna

fyrverkeribranschenäven eftersom denna knappast kan betjäntvara av
ständigt pågående debatt de problem deen produkterom som som

branschen tillhandahåller orsakar. Samtidigt framgår avsnitt 9.7 attav
utredningens förslag förbud smällare och höjning ålders-motom en av
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fåsikt kanår, kort18tillIS-årsprodukterövrigaförgränsen
försäljning.branschensvadeffekternegativa avser

försäljningtotalabranschensvärdetkanredovisatstidigareSom av
berörsprodukterår. Demkr105uppgå till avbedömas somperca
heltregelverk och över-restriktivareförslagutredningens somettom

förbranschenfrånuppgiftenligt ettbestår importvägande svararav
10-11uppskattaskanvilketmkr17 motsvaraförsäljningsvärde caom

medförakunnaförslagutredningensskulleårsarbetskrafter. Som mest
höjningenstorleksordningdennaförsäljningsrninskning avomaven
försäljningeninnebäraskulle15-årsproduktema attföråldersgränsen

bedömaskansmällareenbartVärdetupphöra.skulleheltdessa avav
uppgå 5-6 mkr.till

anpassning,branschensunderlättai syfteskälfinnaskanDet attatt,
föreslår.utredningenreglerdeinförandestegvisöverväga ett nyaav

problem-till denmed hänsynangelägetframstår detHärvid mestsom
så detgenomförassmällarförbud kanframkommit attbild ettattsom

måste branschenSamtidigtår 2000.nyårsfirandetfår videffekt ges
beställningaruppgift skerEnligtanpassningsmöjligheter.rimliga av

februari-mars.vanligtvis inyårsförsäljningkommandetillprodukter
tidpunktföre dennafattas/aviserasreglerbeslutFörutsatt att nyaom

år vil-2000decemberfrån med lochgällasmällareförbudbör motett
förslag.således utredningensket är

föreslår utredningenanpassningbranschens attsyfte underlättaI
år skalltill 18IS-årsprodukterövrigaföråldersgränsenhöjningen av

år 2001.decemberfrån denoch med 1gälla
företag25består branschenhelakapitel 2redovisats iSom caav

utred-berördakonsumentfyrverkerier och ärhälften säljer avvarav ca
företag hardessaregelverk. Trerestriktivareningens förslag ett avom

små företagalltså relativti huvudsak äranställda. Detfler 10 ärän som
bortfallhur detNågon analysbransch.i dennaverksamma närmare av

medför kommerförslagutredningensförsäljningsintäkter attsomav
genomföra.varit möjligföretagen har intede olikafördelas att

uteslutassmåföretag kan intebestårhuvudsakbranschen iEftersom av
får svårig-deproblemdrabbasvissa kan komma gör attattatt somav

fortsätta verksamheten.heter att
småföretagoch tillväxtför nyetableringmöjligheternaVad gäller av

försämrassiktutgå ifrån dessa kortrimligti branschen detär att
föreslår min-innebärutredningenstriktare regleringeftersom den som

tidigare bedömerredovisatsintäkter för branschen. Somskade totala
med användningeni sambandutredningen färre problemdock att av

branschen. Utred-lite längre sikt kommerfyrverkerier att gagna
småföretag, diskriminerande effektermedför inga,ningens förslag mot

nyetableringshinder.eller
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Som pekats tidigare det viktigt framförallt smällarförbudär att ett
kombineras uthålligamed ökade och informationsinsatser riskerom
med hemtillverkning och korrekt användning fyrverkerier. Dessaom av
bör tidsmässigt till smällarförbud alltsåoch inledas medettanpassas

nyårsfirandetsikte år 2000. Eftersom den uppläggningennärmare
inriktningenoch dessa insatser bör diskuteras i det fyrverkerirådav

utredningen förslår bör inledadetta sin verksamhet halvårs-vidsenast
skiftet år 2000.

11.8 Förslagen och EU:s regler

Utredningens förslag förbud smällare höjningmot samtom en av
åldersgränsen för flertalet 15-årsprodukter förenliga med EU:sär
regler. framgårBäst detta givetvis liknande förändringarattav genom-
förts Storbritannien och Finland liksom Norge år.underav av senare
Några direktiv reglerar området finns inte. Förändringarna baserassom

artikel 36 i Rom-fördraget handlar medlemsländemas rättsom om
vidta åtgärder för skydda medborgarnasatt liv och hälsa. Enligtatt

kommissionen det tillär medlemsstaterna reglera marknads-attupp
föringen fyrverkeriprodukter och så vill förbjuda vissaav om man pro-
dukter Official Journal of the European Communities, No C 60/30,
referat diskussion i Europaparlamentet oktober 1996. Detta för-av
hindrar inte förändring i reglerna i enlighetatt med utredningensen
förslag skall notifieras till EU-kommissionen.

19-19588
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Övriga frågor överväganden och12 -

slutsatser

framkommitfinner detUtredningenSlutsatser: att om pro-som
i och förverkafyrverkerier beslagduktkontroll, möjligheterna att ta

tillgången eller sakskadortill skadestatistikdem samt om person-
Utredningen bedö-förslag till ändringar.inte skäl övervägautgör att

SÄI preciserar reglernai sina föreskrifterdet angeläget attmer som
fyrverkerier, framför-vid försäljning/förvaringbrandsäkerhet avom

försäljningsställen.allt vad gäller stormarknader och liknande

12.1 Inledning

frå-Enligt direktiven innefattas i utredningens uppdrag även överatt se
produktkontroll, tillsyn information fyrverkerieroch samtgor om om

belysa de oklarheter kan finnas det gäller reglerna förnäratt som
hanteringen frågafyrverkerier, bl.a. i möjligheterna att taav om

i beslag och det gäller förvaring Vidare skall möj-dessa.närvarorna av
ligheterna inhämta skadestatistik över.att ses

fråganUtredningen har i kapitel redan information,ll behandlat om
frågavarför denna inte kommer Kapitletdiskuteras. kommernytt att

därför behandla produktkontroll, tillsyn, möjligheterna iatt att ta varor
beslag, förvaring möjligheterna inhämta skadestatistik. Isamt att
direktiven skälen för frågor inte angivna.dessa Utred-är översyn av
ningen har därför i sitt försöktarbete kartlägga vilka problem ärsom
förknippade med områden.nämnda

De problem tillsynen tycks i första hand gälla försälj-rörsom
ning/förvaring. Vidare förefaller de enda oklarheter i regelverket om
förvaring de handlar tillsyn förvaring. Tillsyn för-ochvara som om av
varing kommer därför behandlas i sammanhang. Ett näraatt ett sam-

tillståndsgivningenband med tillsyn frågahar och denna kommeräven
därför beröras.att

En förutsättning i sammanhanget för kunna i beslag äratt ta varor
finnsdet regler förverkande. Frågan beslag kommer därföratt om om

behandlas hänsyn förekomsten Såvittmed till förverkanderegler.att av
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frågan utgått ifrånskadestatistik har utredningen medattavser om
i eller sakskador.skador det sammanhangetavses person-

tillsyn/tillståndProduktkontroll i avsnittkommer behandlas 12.2,att
försäljning förvaring diskuteras i avsnitt möjligheternaoch 12.3, attav
fyrverkerier i beslag och förverka redovisas i avsnittdem 12.4 ochta

tillgången till statistik person-eller sakskador fyrverke-grundom av
rier diskuteras i avsnitt 12.5. avsnitt 12.6 redovisas utredningens slut-I
satser.

12.2 Produktkontroll

kontrollArten givetvis beroende de materiella lagreglerärav av som
området.berör Ett exempel ismällare Sverige enligt gällandeär att en

får innehålla 0,8 svartkrut. Denna bestämmelse formärnormer gram en
produktgodkännande. Dessa centrala materiella regler har dockav
uttömmande behandlats tidigare. avsnittDetta kommer isätt ställetett
främst behandla produktgodkännande övergripande perspek-att ettur

t1v.

l2.2.1 Bakgrund

Inledningsvis kan erinras följande jämför l.l.2-4.1.4. Denom cen-
SÄI.trala tillsynsmyndigheten sådanaEndast produkterär god-som

SÄI fårkänts hanteras, dvs. importeras, överlåtas, användas ellerav
SÄIinnehas. Vid godkännandet bestämmer villkoren för hanteringen.

SÄIEn ansökan till innehållaskall bland förslag till bruks-annat
anvisning, uppgift sammansättning pyrotekniska ochsatserom av rap-

genomförd provning sådan utförts jämföröver avsnitt 4.1.2..port om
Inspektionen utför därefter teknisk granskning produkten meden av

påinriktning kvalitet Utgångspunktenoch säkerhet. såsom iär anges
l § lag brandfarliga och explosiva förhindraatt attom varor varorna
orsakar brand eller explosion inte avsedd förebygga ochär samt attsom
begränsa skador liv, hälsa, miljö eller egendom brand ellergenom
explosion. Bland kontrolleras pjäsen har avsedd funktion ochannat att

pjäsen uppvisar effekter kan farliga vid föreskrivenatt som anses
hantering funktionssäkerheten godtagbar. Vidare kontrolle-ärsamt att

märkning och bruksanvisning lämpligt utformade.ärattras
SÄISedan tidigt 90-tal har deltagit i europeiskt samarbeteett om

framtagning europeisk standard för fyrverkeriariklar. Samarbetetav en
SÄIdragithar tiden, har redan börjat tillämpa föreslagnaut men

Bland ingår i dessa tydligare produktkrav. Exem-annatnormer. nyare
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förQuality LevelsAQL-värden Acceptancepelvis används s.k. att
korthetinnebär igodkännas. AQLprodukt skallfastställa attenom

såkritisk kanallvarlig elleri liten,bristenberoende ärvaranom
felvissa accepteras.

i internationellt perspektivProduktkontrolll2.2.2

Danmark, Finland, Norge, Stor-samtliga länder utredningen besöktI
produktkontrollen organiseradbritannien och Tyskland är samma

hantering förutsätter deni Sverige, dvs. import ellersätt attsom annan
godkänt produkten.centrala tillsynsmyndigheten

l2.2.3 Tänkbara problem

I utredningens kartläggning har bland följande nämntsannat som pro-
blem:

§ lag brandfarliga och explosiva syftel attom varor anger som
förebygga och begränsa skador. syfteDetta lagstift-genomsyrar
ningen åtgärderoch inom den skall korrespondera med syftet. Det

anförtshar det finns behov kunna beakta olägenheterävenatt ett att
vid produktkontrollen. Eftersom dock endast skador i lagensanges
syfte skulle detta inte möjligt. Sammantaget skulle därmed detvara
förhållande olägenheter inte rekvisit brist iatt ettanges som vara en
lagstiftningen, medför produktkontrollen inte kan skeatt ettsom
effektivt sätt.
Skall skadebedömningen i angiven lag utifrånske ordinärovan
användning Skall pjäs kan orsaka hörselskador vidt.ex. en som en
felaktig användning godkännas

SÄIpåståsDet vid sina godkänner felmarginalatt tester en om
2-2,5 %, vilket skulle oacceptabelt hög marginal.vara en

påståsDet vidare angivna säkerhetsavstånd baserasatt varorna
enbart skälighetsbedömning importören. Detta skulleen av
kunna innebära produkt kan säkerhetsavståndha fem,att samma
tio eller femton meter.
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Överväganden12.2.4

Problem 1 Lagens syfte med hänsyn till begreppet olägenheter-

1988:868 brandfarligaLagen och explosiva säkerhets-ärom varor en
lagstiftning har till syfte förhindra de brandfarliga elleratt attsom
explosiva orsakar brand eller explosion inte avseddärvarorna som

förebygga eller begränsa skador liv, hälsa, miljö ellersamt att egen-
dom brand eller explosion vid sådanahantering Fyr-genom av varor.
verkerier explosiva I produktens liggerär explosionnatur attvaror.
uppstår vid användning. Utredningen har tidigare anfört lagenatt avser
såväl oavsiktlig avsiktlig explosion, jämför avsnitt 3.5.som

Lagen reglerar områden,mängd olika fyrverkerier endasten varav
del.utgör en

Olägenheter inte i lagtexten. Om detta begreppnämns inte tolk-
ningsmässigt kan inrymmas i begreppet skada skulle olägenheteranses

SÄI,falla utanför lagornrådet och följd härav exempelvissom en
påståtts, inte kunnasätt hänsyn till produkt orsakarta attsom en

olägenheter. Nedan följer juridisk utifrån frågeställningenanalysen om
begreppet olägenheter tolkningsmässigt kan innefattas i skada.termen

frågaEn första begreppen olägenheterär och skada skildaom avser
saker.

såvälI betänkandet propositionen låg till förgrundensom som
lagen brandfarliga och explosiva inte begreppetnämnsom varor
olägenhet. Inte heller skada definieras. gårDet därför inte någondraatt
slutsats förarbeten till denna lagen.av

Fyrverkerier regleras dock i ordningslagen och den fåräven lagen
därmed jämförelse.utgöra I 3 kap 7 § ordningslagenen attanges pyro-
tekniska inte får användas tillstånd polismyndighetenutanvaror av om
användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och
övriga omständigheter innebär risk för skada någoneller beaktans-
värd olägenhet för eller egendom. Av redan det förhållandeperson att
såväl skada olägenhet rekvisit torde kunna dra densom anges som man
slutsatsen begreppen inte Eftersomär endast skadaatt synonyma. anges
i lagen brandfarliga och explosiva skulle därmed olägenheterom varor
inte kunna inrymmas i den lagstiftningen.

frågaNästa dock vadär med begreppen skada respektivesom avses
olägenhet i lagstiftningen. I propositionen till ordningslagen attanges
med skada psykisk skada,äventermen barn ellert.ex. att ettavses ett
djur blir skrämt prop. 1992/93:210 282.s

Vad anförts ordningslagen torde gälla för lagenävensom om om
brandfarliga och explosiva I propositionen till ordningslagenvaror.
redogör det föredragande statsrådet för denna lag.även Bland annat
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erinrar hon följande. " ..Regleringen hanteringen brandfar-om av av....
sålundaliga och explosiva kan avsedd motverkasägas attvaror vara

ordningsstörningar i utsträckning. Jag vill här pekaäven stor attrena
skyldigheten enligt före-den nyssnämnda aktsamhetsregeln 7§ att

på måstebygga skador liv, hälsa eller egendom omfatta ska-ävenanses
dor psykiskt människor djur till följdslag hos och använd-t.ex.av av
ning pyrotekniska 1992/93:210 120.prop.av varor, s.

Slutsatsen blir därmed i lagen brandfarliga och explo-ävenatt om
sådan utifrånsiva med skada psykisk och jäm-ävenvaror avses en

förelse med ordningslagen skulle psykisk skada kunna skrämdaen vara
människor och djur.

Utredningen har under sin kartläggning de problem använd-av som
ningen fyrverkerier tvåmedför rubricerat problemområdenav som
olägenheter, nämligen olägenheter för människor och olägenheter för
djur. Med detta har utredningen i första hand människor ochavsett att
djur skräms fyrverkerier. Utifrån ovanstående tolkningar skulleav
dessa olägenheter kunna psykiska skador.även vara

Sammantaget skulle därmed olägenheter utredningensätt använt
i juridisk mening innefattas i begreppet skada och därmed itermen

lagen. Däremot skulle andra olägenheter innehållerdeän som en
skrämseleffekt, exempelvis andra störningar och irritationer inte omfat-

lagen.tas av
Av det anförda följer det möjligt exempelvisäratt att genom pro-

duktkontroll förebygga människor och djur skräms explo-att genom
sioner. Däremot framstår det inte möjligt förebygga andraattsom
olägenheter inte kan beskrivas psykiska skador. Vadsom som som
skulle falla utanför andra irritationer och störningar.är

frågaEn efter vad anförts det föreliggerär behovett attsom om
produktkontroll ingripa fyrverkerier endast orsakarmotgenom som

irritationer eller störningar någon blir skrämd. Det kan framståutan att
långtgåendeonödigt ifrågasätta produkt det använd-ärattsom en om

ningen brister och effekten endast störningar. Eftersom vidareärsom
lagen har karaktär säkerhetslagstiftning framstår det inkonse-av som
kvent den efter irritationer och störningar. Dessutom detatt äranpassa
så användning orsakar störningar redan kan angripasatt en som rena

ordningslagen. Slutligen skall anmärkas lagen brandfar-genom att om
liga och explosiva reglerar vitt skilda områden och övervägandenvaror

ändringar i lagstiftningen måste föregås analyser vilkaom av om
effekter ändring fåskulle dessa andra områden.en

Sammantaget framstår det obehövligt långtgåendeoch onödigtsom
ändringar i lagen utgångspunkteröverväga med deatt diskuterassom

här.
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tvåProblem Skall utifrånproduktgodkännandet ske ordinären-
användning eller skall hänsyn till felaktigäven användningtas en

angivnaDet problemet enbart lagens tillämpning och bör hanterasrör
självständigt de myndigheter frågorna.handlägger Följandeav som
synpunkter skulle dock kunna anföras: Problemet berör grundläg-en
gande produktsäkerhetsaspekt och paralleller torde kunna dras till flera

områden.andra Exempelvis kan års1992 produktansvarslagennämnas
1992 :18, PAL trädde i kraft den l januari 1993. En grundläg-som
gande i lagen säkerhetsbrist. Lagen definierarär sådetta uttryckterm

produkten såinte säker skäligenär kan förväntas. Säkerhetenatt som
skall bedömas med hänsyn till hur produkten kan förutses bli använd.
Utgångspunkten denär använder produkt haratt rätt väntaattsom en
sig produkten inte orsakar överraskande skador vidatt normal använd-
ning. Man bör också hänsyn till risken produktenta är störreatt att

påanvänds felaktigt den avsedd för Sålundasätt bam.ärett medgerom
nuvarande risken för felaktig användning beaktas vidsystem att pro-
duktgodkännande.

SÄIProblem och fyra Användertre sig oacceptabel hög fel-av en-
marginal och baseras de angivna säkerhetsavstånden påenbart en
skälighetsbedömning importörenav

SÄI har anfört den, beskrivits,sätt vidatt den tekniskasom ovan
granskningen produkt använder sig AQL-systemet, vilketav en av
innebär vissa mindre fel kanatt Däremot inteaccepteras. accepteras
kritiska fel. AQLsystemet kommer europeiskutgöra standard ochatt

SÄIdärmedär isystemet andra länder.även Vidare haraccepterat upp-
pjäsens funktionssäkerhetgett att dess märkning och bruksanvis-samt

ning kontrolleras.
Under utredningens kartläggning har ingenting framkommit som

tyder de fyrverkerier finnsatt den svenska marknaden skullesom
behäftade med tekniska brister. Skälet till personskador uppstårvara att

i stället felaktig användning jämfört med vad anförtssynes ivara som
avsnitt 9.1. Sammantaget skulle det därmed inte finnas skäl för att

förändringar.överväga
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förvaringochförsäljningTillsyn12.3 över

Bakgrund123.1

säljer fyrver-importerar/tillverkar ellerexempelvishanterar,Den som
SÄI tillstånd tillverkning ochtilltillstånd till det.skall hakerier ger

till-polismyndighetematillverkning medananslutning tillimport i ger
polismyndig-det ankommerstånd övriga fall. innebäri Det att

fyrverkeriersaluförtillstånd försäljningsställenatillheterna att somge
skall innan till-sådana. Polismyndighetentill förvaring.och/eller av

samråda meduppenbart onödvändigt,intestånd meddelas, det ärom
SprängämnesinspektionenByggnadsnämnden,Räddningsnämnden,

verksamheterstatliga myndigheter,kommunala ochandrasamt vars
berörs ärendet.av

SÄI polismyndighetema förtillsynen ochför den centralaansvarar
SÄIpå organi-fyrverkerier. ankommerden lokala tillsynen Detöver att

SÄI till-denanledning härav har bestämttillsynen. I äratt somsera
Följden häravståndsmyndighet tillsynsmyndighet.skall äräven attvara

försäljningsställena.polismyndighetema för tillsynenäven svarar av
tillsynsmyndighetSprängämnesinspektionens roll central utö-som

vidare följande sätt:vas

SÄI.påPolismyndigheterna sänder ärenden remiss till
SÄI i enskildaPolismyndigheterna kontakt med telefon de2. tar per

ärendena.
SÄIPå mån vidpolismyndighetema biträder i tid till-begäran av av

synen.
SÄI4. fram underlag för polismyndighetemas tillsyn.tar
SÄI utbildar i viss omfattning polisens personal.

årligPolismyndigheten tillsynsaktiviteter tillsänder rapporten om
SAI.

tillstånd/tillsynDe bestämmelser vidare intresse förär ärsom av
följande.

Tillstånd fårbedriva handel med fyrverkerier endast meddelasatt
den lämplig.behörig i allmänhet och Personen iär prövassom som
fråga skall till det finns tillfredsställande riskernautredningattse om
för brand eller explosion i verksamheten och skadorde kanom som

föreståndare,uppkomma. Det skall finnas skall ha goda kunska-en som
fårde hanteras. Fyrverkerier inte säljas mot post-per om varor som

SÄI:sorder fårmedgivande. Explosiva inte förvaras i störreutan varor
frånmängder förvaringen betryggande brand- och explosions-än äratt
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såsynpunkt. Förvaringsutrymmet skall utfört, inrett och beläget attvara
det föreligger tillfredsställande säkerhet för den explosiva inteatt varan

åtkommaskan obehörig vållasoch skada inte kan explo-attav genom
sion eller antändning. Exempelvis kan ställas krav brandsektione-

handelsförråd får innehållaring. Ett högst 100 kg fyrverkerier. Försälj-
ningsdisk fåroch inte användas för förvaring fyr-öppna utrymmen av

fårverkerier. dock olåstDe läggas i i försäljningsdisk ellerutrymme
tid dåhylla under försäljningslokalen för allmänheten underär öppen

förutsättning hålls under uppsikt och inte åtkomligalättatt ärvarorna
för obehöriga.

SÄI-INFOEnligt 1997:3 skall reglerna tolkas följande Till-sätt:
gången till fast varaktig butikslokal förutsättning för försälj-ären en
ning fyrverkerier. Exempel olämpliga försäljningsställen ben-ärav
sinstationer, ambulerande försäljningsställen eller försäljning vid inne-

och dylikt. All personal arbetar med artiklarna skalltorg som vara
årfyllda så18 och ha goda kunskaper de kan artiklarnaavgöraatt om

godkända kunderna råd.är samt ge

123.2 Internationella jämförelser

I Finland krävs tillstånd för få överlåta fyrverkerier. Sökanden måsteatt
tillgångha till lämplig lokal för förvaring. I butiksrum får lagras såett

mycket 50 kg fyrverkerier dvs vikten endast dennetto,som avser pyro-
tekniska vilket uppskattat skullesatsen, 500 kg medgrovt motsvara
hänsyn till produkten i dess helhet. måsteDettaget finnas ansvarigen
föreståndare med nödvändig kompetens. Sistnärrmda bevisas attgenom
föreståndaren avlägger ett prov.

l Norge har utvecklingen gått från försäljning i särskilda affärer som
jämhandel till försäljning andra försäljningsställengenom t.ex.som
stonnarknader. För närvarande för förvaringär fyrverkeriernormen av
under omarbetning, vilket kan komma minska antalet försäljnings-att
ställen. I dag högsta tillåtnaär mängd fyrverkerier i handelslokalen
50 brutto.kg Man ändra denna mängd till 20 kgatt vilket iavser netto,

föroch sig ökning,är i gengäld kommer det krävas loka-en attmen att
len inte 300är kvadratmeterstörre än och den brandcell.är en egen
Dessa krav bedöms stormarknader inte kunna leva till.upp

I Tyskland får i handelslokal förvaras högst 100 kg fyrverkerieren
ioch dess lager ytterligare 300 kg. Vikten bruttoangivelse.är en
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12.3.3 Tänkbara problem

Följande har anförts problem:som

Antal försäljningsställen år.har ökat under För del årsenare en
såldessedan fyrverkerier i huvudsak i järn- färgaffäreller medan

försäljning i dag sker i alla affärer inklusive i mindre lämp-typer av
såsomliga bensinstationer, stormarknader tillfälligaoch försälj-

ningsställen. har anförts förändringenDet problem.utgöratt ett
Skälet härför skulle risken för oönskad brand eller explo-attvara
sion skulle i dessa affärer, eftersom personalen saknarstörrevara
kompetens explosiva och dessutom lokalerna är sämreattom varor
rustade. Vidare skulle brand eller explosion i storrnarknaden en
kunna försätta många människor i fara.

påståttsDet har de lokala polismyndighetemas tillsyn deöveratt
många försäljningsställena bristfällig. I Sverige finns drygtär 20
polismyndigheter. Skälet till den bristfälliga tillsynen skulle attvara
några myndigheterna fåhar ärenden, vilket leder till kom-sämre

och mångadessutom polismyndigheter grundpetens att av
resursbrister inte kan bedriva effektiv tillsyn.en

övervägandenl2.3.4

Problem Tillstånd1 för försäljning i mindre lämpliga affärerges-

första frågaEn försäljning verkligenär sker i mindre lämpliga för-om
säljningsställen. Under utredningens arbete har framkommit det äratt
vanligt förekommande fyrverkerier säljs i storrnarknader. Det läratt

ha förekommit försäljningäven sker ambulerande försäljare elleratt av
bensinstation, i vilken omfattning detta sker dock oklart.ären

Onekligen ocksådet så försäljningen för många år sedanattvar var
koncentrerad till fackhandeln. frågaEn det önskvärt för-är är attom

återskapasöka denna ordning. I måstesammanhanget beaktas ävenatt
mångaför andra fyrverkerier har utvecklingen gått frånän för-varor

säljning i fackhandel till allmän handel. Sett detta perspektiv skulleur
ifrågasättaskunna åtgärderinte för begränsa försäljningenattom av

fyrverkerier till färg- jämaffäreroch skulle alltför ingripande.vara
Däremot det uppenbart försäljningen frånär olämpliga försäljnings-att

måsteställen upphöra.
För fyrverkerier fåskall säljas måste försäljaren tillstånd.haatt Om

försäljning frånsker olämpliga ställen innebär det antingen regel-äratt



Övriga frågor2 l 2 1281999:SOU

tillstånd gesverket i vilka fall ocksåskall felaktigt eller ärsom anger
polismyndighetemas tillståndsärendenahantering felaktiga.av

SÄI:sAv tolkning gällande bestämmelser, de informeratav som om
SÄI-INFOi framgår1997:3, ambulerande försäljare bensinsta-ochatt

erhållationer inte skall tillstånd. mån såden alltsåI har skett beror det
SÄIfelaktig tillämpning. central tillsynsmyndighet bistårochär

polismyndighetema.redan månI den tillämpningen denna punkt
ändå framstårbrister det biståndetnaturligt till polismyndig-attsom
heterna utökas. Vad framkommit bristande tillämpningsom om av reg-

tillståndsgivninglema för skulle därmed inte skäl för utred-utgöra
ningen åtgärder.övervägaatt

I sammanhanget har dock försäljningen stormarknader ochäven
gallerior utpekats problem. Generellt tycks regelverket inteett settsom

hinder för fåstormarknader skall tillstånd.utgöra förutsättningEnatt
skulle dock sökanden klarar de regler brandsäkerhetattvara om som
kan uppställas. I regelverket har någraemellertid precisa regler om

SÄIbrandsäkerhet inte ställts det bedönmingsfråga. harärutanupp, en
myndighetens föreskrifter förvaring och försäljninguppgett att ärom

under omarbetning. Innebörden detta arbete dock enligt uppgiftärav
SÄIfrån det fortsättningsvis kommeräven bli möjligt föratt att stor-

marknader sälja fyrverkerier. Enligt utredningens uppfattning böratt
reglerna brandsäkerhet preciseras. Särskilt angeläget framstår dettaom
vad gäller stormarknader. Erfarenheterna från arbetet med regel-nytt
verk i Norge bör tillvara.tas

Problem 2 Brister i tillsynen-

Ett preciserat regelverk vad gäller brandsäkerhet i enlighet medmer
vad anförts bör skapa bättre förutsättningar för effektivsom ovan en
och enhetlig tillsyn, inte minst vad förvaring/försäljning i stor-avser

SÄImarknader och liknande lokaler. Vidare bör stödet från till polis-
myndigheterna Öka.

12.4 Möjligheterna fyrverkerier i beslagatt ta

och förverka dem

12.4.l Bakgrund

Enligt 24 § lag 1988:868 brandfarliga och explosiva fårom varor
explosiva föremålvarit för brott enligt lagen eller värdetvaror som av

utbytet sådant brott förklaras förverkat,samt det intevarorna ärav om
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någon medexempelvisenligt lagenoskäligt. brottuppenbart Ett är att
tillstånd. juridiskUrfyrverkerieruppsåt oaktsamhet hanterareller utan

undergärningsmannenföreligga ärsynvinkel kan brott oavsettett om
då enligtkrävsfår Detutdömas.påföljd därmed inteår och15 en

skäligt. Med hanteraförverkandet§36 kapitel 13 ärbrottsbalken att
alltsåfyrverkeri,medkanallttidigare göranämnts enmanavses som

innehav.användning elleräven
Även förverkande. Dessaregler25 § finnsordningslagen 3 kapi om

fyrverkerier.inte förgäller dock
föremål kan för-följerkapitel §rättegångsbalkens 27 lAv att som

får i beslag.brottverkas grund tasav

Tänkbara problem12.4.2

problem:Följande har anförts som

minderårigapåträffas kanfyrverkerierhar anförtsDet att om
utredningenförst skulle krävai eftersom detdessa inte beslag,tas

Önskvärtminderårige skulle isjälv förvärvat produkten.denattom
exempelvis smäl-möjligt direktförvärvastället det attatt envara var

minderårige administrativt förfarande.lare den ettgenomav
förverkanderegler i ordningslagenAvsaknaden utgör enomav

brist.

Överväganden12.4.3

i brandfarliga och explosivaProblem 1 Förverkanderegler lag om-
varor

år. sådanfår 15Smällare inte hanteras den under Omär en pro-av som
någon år begårpåträffas denne redandukt hos under 15är genomsom

innehavet enligt brandfarliga och explosivabrott lagenett om varor.
enligt lag förverkas och i beslag.Produkten kan därmed Atttassamma

överlåtelseutredning skett därmeddet skulle krävas äratt enom en
missuppfattning.

förfarande" skulle kunnaVad anförts "administrativtettsom om
får beslutas isyfta produkten i beslag. Förverkandetavem som nor-

fåråklagare.malfallet domstol Enligt lagen 1986:1009 dockellerav
åtalpolisman besluta förverkande för brott inte kommernär atten om

år15 det uppenbartväckas grund underär äratt attomav personen
förutsättningar för förverkande föreligger och värdet detett av som
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skall förverkas understiger tiondedel basbeloppet, eller för när-en av
Ärvarande 3 640 kr. det inte uppenbart förutsättningar för för-att ett

verkande föreligger skall ärendet överlämnas åklagare.till Det
beskrivna skulle kunna tillämpas exempelvis smällare.

lämnadeAv redogörelse följer det enligt lagen brand-attovan om
farliga och explosiva möjligt förverkaär och därmed iattvaror ta varor
beslag brott föreligger.när Ett brott föreligger exempelvis redan om en

under år15 innehar smällare. Det möjligt förär ävenperson en en
polisman besluta åtgärden. Någon brist eller oklarhetatt i det regel-om
verket tycks därmed inte föreligga.

Problem 2 Avsaknad förverkanderegler i ordningslagenav-

Lag 1988:868 brandfarliga och explosiva och ordningslagenom varor
16171993: sammanfaller till delar. Båda reglerar användningenstora

fyrverkerier och anförts under 12.2.4 båda sikte beivraav tarsom att
ordningsstömingar. Skillnaden mellan dem i detta sammanhang är att
medan ordningslagen tillämpligaäven förär störningar inte inne-som
fattar skrämsel, så gäller motsvarande inte för lagen brandfarligaom

explosivaoch En skillnad det enligtär ordningslagenvaror. attannan
möjligt föräven kommunernaär meddela ytterligare föreskrifter.att

Med hänsyn till regelverken till delatt sammanfallerstor utgör
avsaknaden förverkanderegler i ordningslagen för fyrverkerier oftastav
inget problem, förverkande kan i de fall båda regelverken täcker ske
enligt lagen brandfarliga och explosiva Avsaknaden iom ord-varor.
ningslagen kan endast bli problem i de fall skillnadernaärett aktualise-

Vilka fall skulle dådet kunna Tvåvara typfall kanras. bli aktuella.
Det första fallet följande. Somär anförts reglerar lagenovan om

brandfarliga och explosiva inte olägenheter inte orsakarvaror som psy-
kisk skada i form skrämsel. Däremot får enligt 3 kapitlet 7 §av ord-
ningslagen pyrotekniska inte användas polistillståndutanvaror även

den bara risk för olägenhet. Olägenhetenom skall dockger beak-vara
tansvärd. Med olägenhet i detta sammanhang skulle även avse rena
irritationer eller störningar inte psykiska skador i fonnsom ger av
skrämseleffekter. Detta innebär alltså någon har inneharättom attsom
exempelvis smällare använder denna på endasten störandeett sätt utan

orsaka skador kanatt ådömas böter enligt ordningslagen,personen men
smällaren kan inte förverkas.

Det andra fallet kan följande. Enligt 3 kap 9 § ordningslagenvara
kan regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, kommunen
meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del dennaav

behövs för förhindra människorsatt hälsasom att eller egendom skadas
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kom-har6.2.1kapiteliredovisatsSomanvändningen.till följd av
möjligheterlångtgående atträttspraxisgällandeenligtmunerna

påsknyår,tillfyrverkerieranvändningenplatser begränsaoffentliga av
fyrverkeri-innehagenerellt harnågon rätt attOmValborg. enoch som

produktenanvändaskulleföreskriftkommunensstridiprodukt mot
ordnings-brytaskulle mothelgernautanföroffentlig plats personen

Enligtexplosivaochbrandfarligalageninte varor.lagen, mot ommen
produktenådömas böter,kunnaskulleordningslagen menpersonen

förverkas.inte kunnaskulle
tillräck-två typfallen utgörgenomgång deFråga efter dennaär om

bordeordningslagen övervägas.förverkanderegel iförskälliga att en
undantagsfall tordeiså endastdetkantypfalletdet första attFör vara

uppståfyrverkerier kunnaföljdtill utanstörningarellerirritationer av
sådana, ellerpsykiskafallimänniskor,skador församtidigt vartatt

utifrånordningslageniändringaraktualiseras. Att övervägaegendom
onödigt.förefalladärförsituation kandenna

anläggas.möjligen synsättkantypfalletandra annatdet ettFör
användningen.regleralångtgående möjlighetharKommunernas att
för dessa fallförverkandereglerinförandetförNågot talar avsom
användningotillåtensvårt beivradetskulle kunna att avatt ansesvara

Sifo-undersökningen utred-enligt denhadeExempelvisfyrverkerier.
kom-45endastavsnitt 6.2.2.3jämförutföra procentlätningen av

tredjedelförfyrverkerier,föreskrifterinfört lokala avenommunerna
ansågs verkningslöst.detberodde detgjort detintedem attsom

de hadeföreskrifternainförtdemansåg 40 attVidare procent somav
någon Skälet föreffekt.haftde inte18viss effekt ochhaft procent att

lag-bristandedålig övervakning ochtilloftasteffektutebliven angavs
regel-förbättraskäl förkunnaskulleanförda utgöralydnad. Det att

sammanhangetförverkanderegel. Iinförandetsystemet av engenom
denförutdöma bötermöjligtdet redanskall dock betonas är att somatt

Såvitt framkommitfyrverkerier.använderordningslageni strid mot
därför kunnaskulleundantagsfall. hypotesEniendast sketycks detta

i tillräcklig.inteövervakningen äri graddet hög äratt somvara
l ingripandeförverkandeockså beaktas ärskallSamtidigt ettatt en
a motiveratansågs intedetordningslageninförandetåtgärd. Vid attav

gärningar reglera-deför flertaletförverkandeföreslå regler somavom
föredragandefyrverkerier. Detanvändningendäriblandi lagen,des av

straff-emellertid betonavillföljande." Jagstatsrådet anförde härom att
föreskrifter iolikaöverträdelsergärningarvärdet hos utgör motsom

finnssådant detinte kannormaltordningslagen attden anses varanya
till förverkandemöjlighetmedstraffsanktionengenerellt förenaskäl att
ansåg dockdetHonsidan 193.1992/931210Propegendom..."av

allmän plats.försäljningförförverkandereglerinföramotiverat att
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Skälet härför hot böter inte tillräckligtatt verkningsfullt förvar om var
motverka brott försäljning.att nya om
Sammanfattningsvis kan följande anföras typfall två. Omom en per-

har inneharätt fyrverkeriproduktatt använder dennason som i striden
inskränkande föreskrifter kommunenmot kan ådömasav personen

böter, produkten kan inte förverkas, eftersom sådan bestämmelsemen
saknas i ordningslagen. Förverkande bör inte komma i fråga för baga-
tellanade förseelser. Ett ytterligare krav bör de påföljderattvara som
finns tillgängliga inte tillräckligaär för beivra förseelsema. Attatt
använda fyrverkerier i strid inskränkande föreskrifter framstårmot som

mindre allvarlig förseelse. Det vidareär oklarten de bötespåföljderom
finns otillräckliga,är eftersom de tyckssom användas i begränsad

utsträckning. Fråga med hänsynär till det anförda det finns skälom nu
för bedömning den gjordesän Justitieministemen annan isom av sam-
band med ordningslagens tillkomst. Sammantaget utredningen attanser
det saknas sådana skäl.

12.5 Tillgången till skadestatistik

12.5.1 Personskador

För personskador finns tillgång till olika register, dödsorsaksregis-tre
patientregistret ochtret, EHLASS-systemet.

Dödsorsaksregistret och patientregistret har funnits långsedan tid
tillbaka. Det första omfattar samtliga avlidna under kalenderårett som
vid tidpunkten för dödsfallet folkbokförda i Sverige och patient-var
registret innehåller uppgift alla patienter skrivits från slutenom utsom
vård vid något landets offentliga sjukhus. Med sluten vårdav förstås att
patienten varit inlagd. Båda den avlidnes/patientens kön, ålderanger
och hemort, döds-/inskrivningsdatum medicinsk informationsamt om
underliggande dödsorsak/huvuddiagnos liksom den orsakenyttreom
till skada. I dödsorsaksregistret deten är möjligt historisktävenatt
urskilja dödsfall där fyrverkerier varit inblandade. I patientregistret är
detta möjligt först från 1997, dessförinnan registrerades fyrverkeriska-
doma tillsammans med olyckor med andra explosiva spräng-varor som

ochänme explosiva gaser.
EHLASS-systemet European Home and Leisure Accident

Surveillance System fokuserar på produkter varit inblandade isom
olycksfall. Systemet har initierats EU för förbättra underlagetatt förav
det konsumentpolitiska arbetet och infördes 1995 i Sverige. I systemet
finns data från såväl den slutna den vårdenöppna vid sjukhus,som
däremot det inteär nationellt täckande. De sjukhussex rapporte-som
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rade till EHLASS under 1998 dock i princip representativa för lan-är
det, varför det möjligt nationella frånuppräkningarär materia-göraatt
let. EHLASS-systemet innehåller mycket information skadorna ochom
produkterna orsakade skadan och det möjligt identifieraär attsom
pyrotekniska produkter. Eftersom EHLASS-systemet finns i andraäven
europeiska ingårländer i EU medger internationella jäm-systemetsom
förelser. Avsikten skall utvecklas.är att systemet

l2.5.2 Sakskador

Med sakskador i sammanhanget i första hand bränder. Rädd-avses
ningsverket sammanställer sedan 1996 kvalitetsgranskad statistik över
bränder där räddningstjänstema varit engagerade via utryckning. I stati-
stiken brandorsak,även dock räddningsledarensutgörsanges som av
bedömning vid skadetillfället. I denna statistik kan utläsas antalet brän-
der orsakade fyrverkerier. För tiden före 1996 finns ingen samladav
nationell statistik bränder. De enskilda räddningstjänstema har iom
några fall tillgång till viss statistik, i månden den finns den dockä:
oftast ofullständig. Vidare finns det försäkringsstatistik, dockvarav
inte antalet bränder grund fyrverkerier kan utläsas.av

För andra sakskador bränder saknas tillgångän till statistik.

Övervägandel2.5.3

Sammantaget kan för såväl personskador bränder anföras till-attsom
gången till statistik påtagligt förbättrats under år. tidenFör föresenare
1995 fanns för personskador EHLASS-systemet inte tillgängligt i Sve-
rige och dessutom kunde före 1997 inte utläsa antalet olyckor medman
pyrotekniska patientregistret med pyrotekniska Till-varor ur varor.
gången till skadestatistik för personskador vid denna tidpunkt där-var
för mycket bristfällig. Därefter har dock situationen påtagligt förbätt-

För utredningen har det varit möjligt erhålla uppskattningras. att en om
antalet skador fyrverkerier årligen orsakar och det har vidare varitsom
möjligt få bild skadorna. Tillgångenatt till skadestatistikartenen av av
för personskador orsakade fyrverkerier får därför i dag beskrivasav

tillfredsställande och den kommer dessutom ytterligaresom förbätt-att
i takt med EHLASS-systemet byggsattras ut.
Även beträffande bränder statistiken för tiden före mitten 90-var av

talet mycket bristfällig. tidenFör efter 1996 finns dock nationell stati-
stik, vilken kan utläsas antal bränder grund fyrverkerier.ur av
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ÄvenVidare statistiken viss bild brändemas för bränderart.ger en av
får tillgångendärmed till statistik i dag beskrivas tillfredsställande.som

får tillgångenSammantaget till skadestatistik sådan attanses vara
åtgärder.det saknas skäl övervägaatt

12.6 Utredningens slutsatser

Utredningen finner det framkommitsammantaget att som om
produktkontroll, möjligheterna fyrverkerier i beslag förverkaochatt ta

tillgångendem till skadestatistik eller sakskador intesamt om person-
skäl för förslag till ändringar.utgör övervägaatt

Vad gäller tillsyn och försäljning/förvaring har framkommit detatt
saknas precisa regler brandsäkerhet. Detta kan bedömasom som
särskilt allvarligt vad gäller stormarknader och kan innebära sådanaatt
försäljningsställen fåkan tillstånd till förvaring/försäljning deäven om
kan olämpliga brand och explosionssynpunkt. Vidare blir följ-vara ur
den tydligt regelverk saknas förutsättningarna föratt effek-ett attav en
tiv och enhetlig tillsyn inte föreligger. Så regelverket uppbyggtärsom

SÄI:sbör regler brandsäkerhet finnas i föreskrifter.om
Utredningen bedömer det angeläget klara regler vad gällerattsom

brandsäkerhet i förvarings-/försäljningslokaler fram, framförallt vadtas
SÄIstormarknader och liknande försäljningsställen, varför enligtavser

utredningens uppfattning bör detta arbete hög prioritet. Erfaren-ge
heterna de norska regelarbetet områdedetta bör utnyttjas.av

Vad gäller tillsynen försäljningsställenöver bör tydligare regel-ett
skapaverk bättre förutsättningar för enhetlig och effektiv sådan.en

SÄI:sVidare framstår det angeläget stöd till polismyndig-attsom
heterna utökas
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13 Generella direktiv

För utredningsarbetet har gällt regeringens direktiv till samtliga kom-
mittéer och särskilda angåendeutredare redovisning regionalpoliti-av
ska konsekvenser dir. 1992:50, åtagandenoffentligaprövaattom
dir. 1994:23, redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.attom
1994: 124 redovisa konsekvenserna för brottsligheten och detsamt att
brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49. direktiv frånDessa har och
med den januari1 1999 15 § kommittéförordningenersatts av
1998:1474.

Enligt förordningen gäller följande. Om förslagen i betänkandeett
har betydelse för den kommunala självstyrelsen, skall konsekvenserna i
det avseendet i betänkandet. Detsamma gäller förslag harnär ettanges
betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för sys-
selsättning offentligoch service i olika delar landet, småför företagsav
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhål-
lande till företags, för jämställdhetenstörre mellan kvinnor och män
eller för möjligheterna nå de integrationspolitiska målen.att

Utredningens förslag berör förutsättningar för små företag i den
meningen fyrverkeribranschen i huvudsak består småatt företag.av
Detta har dock uttömmande behandlats i avsnittsätt 12.7, efter-ett

det för utredningen särskilt direktiv ingår beakta densom attsom pyro-
tekniska branschens karaktär småföretagsbransch och analysera för-av
slagens konsekvenser för nyetablering och tillväxt småföretag.i

Därutöver kan särskilt utredningens förslag förbud smäl-ett motom
lare och höjning åldersgränsen för hantering vissa fyrverkerieren av av
från år15 till år18 innebära vissa konsekvenser för brottsligheten.
Utredningens krav smällare inte får godkännas innebäratt denom att

kommer importera eller hantera smällare dettaatt i strid medgörsom
10 § i förordningen 1988:1145 brandfarliga och explosivaom varor,

meddelats med stöd 11 § i lagen 1988:868 brandfarligasom av om
och explosiva Enligt 21 § lag döms den med uppsåtvaror. samma som
eller oaktsamhet bryter villkor meddelats med stöd 6-motav som av
12 §§ till böter eller fängelse i år.högst ett

En höjning åldersgränsen för andra fyrverkerier smällare frånänav
år15 årtill 18 medför huvudregeln tillstånd för hanteringatt gällerom

för dem årunder 18 jämförär avsnitt 4.1.1. Enligt 11 och 21 §§som
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lagen 1988:868 brandfarliga och explosiva döms tilldenom varor
uppsåtmed eller oaktsamhet hanterar eller importeraransvar som av

explosiva tillstånd.utanvaror
Om därmed ungdomar eller andra skulle föra in eller förvärva smäl-

eller i strid tillståndskravetlare med skulle importera eller förvärva
fyrverkerier skulleandra brott kunna föreligga.ett

anfördaDet kommer enligt utredningens bedömning inte inne-att
bära ökad brottslighet någoni omfattning. Vidare har utredningen även
föreslagit riskerna för denna negativa effekter motverkasatt typ av

inforrnationsinsatser. Sammantaget bedöms utredningens för-genom
slag endast ha marginell påverkan på brottsligheten.

Utredningen det framlagda förslagen i fårövrigt inte sådanattanser
inverkan övriga områdennämnda någon särskild redovisningatt av
konsekvenserna motiverad.är
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Kommittédirektiv

Översyn förreglerna pyro-av

tekniska varor Dir.

1998:88

Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 1998.

Sammanfattning uppdragetav

särskild utredare tillkallas uppgiftEn med reglerna föröveratt se
hantering pyrotekniska skallUtredaren kartlägga ochartenav varor.

sådanaomfattningen de skador och olägenheter kanav som varor
orsaka. Utredaren skall ställning till nuvarande regler bör skärpasta om
med förbud såvitteller andra begränsningar handel med ochavser

Översynenhantering pyrotekniska skall dessutom omfatta frå-av varor.
produktkontroll, tillsyn och information. Också erfarenhetergor om

från ingårandra länder bör inhämtas. uppdragetI belysa deäven att
oklarheter kan finnas det gäller reglerna för hanteringennärsom av

frågapyrotekniska bl.a. i möjligheter i beslagatt tavaror, om varorna
och det gäller förvaring dessa.när av

Bakgrund

Inom begreppet pyrotekniska faller dels såsomnyttoproduktervaror
exempelvis militära knallskott och nödraketer nöjespro-ävenmen rena

såsomdukter fyrverkeriartiklar, inklusive smällare. åsyf-I fortsättning
här med pyrotekniska sådana pyrotekniskatas termen varor varor som

avsedda för nöjesändamål, s.k. nöjesfyrverkerier.är
sådanaAnvändning pyrotekniska gammal tradition iärav varor en

Sverige och nöje för många människor. Samtidigt innebär använd-ett
ningen problem, dels i form direkta påskador människor, egendomav
och djur, dels de olägenheter i övrigt framför allt okynnes-genom som
smällandet innebär. Någon entydig och tillförlitlig statistik omfatt-över
ningen skador finns emellertid inte tillgänglig. Detta beror bl.a. påav
svårighet få tillgång till skadeinformation kommer sjukvårdenatt som
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tillhanda. Till de angivna problemen kommer de miljöeffekter föl-som
jer med användningen pyrotekniskaav varor.

Näringsutskottet bet. 1997/98:NU11 genomförde remissför-ett
farande inför behandlingen motioner pyrotekniska underav om varor
våren 1998. inkomnaDe remissvaren finns tillgå hos utskottet. Avatt

remissinstansemade femton sju bl.a. Konsumentverket, Folk-anser -
hälsoinstitutet, Hörselskadades Riksförbund, Sveriges Djurskyddsföre-
ningars Riksförbund och Svenska Kennelklubben förbudatt mot-
smällare bör införas. Rikspolisstyrelsen ställer sig tveksam till ett
sådant förbud bestämmelserna pyrotekniska börattmen anser om varor

Även Socialstyrelsen ochöver. Sprängämnesinspektionen riskerses ser
införa förbudmed smällare. Sprängämnesinspektionen ochatt ett mot

Svenska kommunförbundet också böröversyn Före-göras.attanser en
förtrådarna branschen den gällande lagstiftningen tillräck-att ärmenar

lig, skärpt kontroll och tillsyn ökad informationatt samtmen en
behövs.

Frågan reglerna föröversyn pyrotekniska har ävenom en av varor
aktualiserats inom Regeringskansliet bl.a. uppvaktningar ochgenom
skrivelser. Exempelvis har det s.k. Antismällarprojektet initieratssom

Hundägamas intresseförening uppvaktat jordbruksministem i ären-av
det med syfte kartlägga och komma till med vissaatt problem irätta
samband med pyrotekniska Mot bl.a den bakgrunden anordnadevaror.
jordbruksministem seminarium i december 1997 smällareett ochom
raketer där användning och risker med dessa produkter diskuterades.av
Vid seminariet deltog företrädare från myndigheter, organisationer och
näringen. Det framkom bl.a. pyrotekniska orsakar radatt varor en
olägenheter och skador. Särskilt kan brändernämnas orsakade av pyro-
tekniska och skador i form brännskador och nedsattvaror person av
hörsel. Därtill kommer miljöproblem och sällskapsdjur förorsakasatt

lidande bl.a. den höga ljudnivånston hos vissa produkter ochgenom
dessa används långaunder tidsperioder.att
Sprängämnesinspektionen har under de åren vidtagit olikasenaste

åtgärder gäller pyrotekniska Informationen har intensifieratssom varor.
förbudoch s.k. flygande skott har införts. Vidare pågårmot inom

inspektionen översyn bestämmelserna förvaring explosivaen av om av
bl.a. fyrverkeriartiklar. Problemen det gällernär användningenvaror av

pyrotekniska samladgör översyn motiverad.att ärvaror en
Verksamheten med pyrotekniska regleras främst lagenvaror av

1988:868 brandfarliga och explosiva ordningslagenom samtvaror av
1993:1617. Lagen brandfarliga och explosiva reglerarom varor
hantering och import sådana Syftet med lagen förhindraärav varor. att

dessa orsakar oavsiktlig brandatt eller explosion före-varor samt att
bygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom
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brand explosion vid hantering Regeringen ellereller denvarorna.av
myndighet regeringen bestämmer har lagen bemyndigatsgenomsom

området för lagens tillämplighet det gällernärmare näratt attange
bestämma och definiera de skall inrymmas undernämnare varor som
benämningen explosiva hanterar explosivaDen skallvaror. som varor

försiktighetsmåttåtgärder för förhindravidta de och behövs attsom
oavsiktlig explosion och för förebygga och begränsabrand eller ska-att

miljö egendom brand eller explosion.dor liv, hälsa, eller genom
ingårPyrotekniska del de explosiva ochvaror som en av varorna

fårskall godkännas Sprängämnesinspektionen innan de in i lan-tasav
det eller säljas. I beslut godkännande inspektionen de villkorom anger

skall gälla vid förvärv och innehav olika fyrverkeripjä-typersom av av
åldersgränser.bl.a.ser

fråga årEn varit aktuell under har varit möjligheten attsom senare
med stöd lagen 1988:868 brandfarliga explosivaochav om varor
föreskriva villkor försäljningen nöjesfyrverkerier fårendastattsom av

viss året.ske kortare tid Justitiekanslern har i beslut den 3 oktoberav
frågan.1997 uttalat sig i

Ordningslagen 1993:1617 reglerar bl.a. användningen pyrotek-av
niska Syftet med dessa bestämmelser förebygga olägen-är attvaror.

frånheter ordningssynpunkt. I ordningslagen stadgas det pyrotekni-att
ska fårinte tillståndanvändas polismyndigheten,utanvaror av om
användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och
övriga omständigheter innebär risk för skada någoneller beaktans-
värd olägenhet för eller egendom. Enligt ordningslagen harperson
vidare regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kommunen
möjlighet meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller delatt

denna upprätthållabehövs för den allmänna ordningen påattav som
offentlig plats.

Uppdraget

Mot denna bakgrund bör särskild utredare tillkallas för atten
kartlägga och omfattningen skador och andra olägenheterarten0 av

kan uppkomma vid hantering pyrotekniskasom av varor,
ställning till nuvarande regler bör skärpas med förbud ellerta0 om

andra såvittbegränsningar handel med och hantering sådanaavser av
pyrotekniska särskilt det gäller smällare och andra nöjesfyr-närvaror
verkeriartiklar med knalleffekt,

de oklarheter och problem kan finnasöver det gällernär0 se som reg-
förlema pyrotekniska bl.a. det gäller förvaring dessa,närvaror, av
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i beslag möjligheterna inhämtamöjligheterna attatt ta samtvarorna
skadestatistik,

frågor produktkontroll, tillsyn och informationöver samt0 se om
följdförslag till de författningsändringar kan behövas tilllärrma som0

översynen.av

Utredningsarbetet

arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer ochFör sär-
åtagandenskilda utredare offentliga dir. 1994:23, redo-prövaatt att

regionalpolitiskavisa konsekvenser dir. 1992:50, redovisa jäm-att
ställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124 redovisa konse-samt

för brottsligheten brottsförebyggandekvenserna och det arbetet dir.
1996:49.

Utredaren skall vid genomförandet sitt uppdrag deltaav av
Näringsutskottets betänkande 1997/98:NU11 det materialsamt som
framkommit i samband med det seminarium jordbruksrninistemsom
anordnade den 8 december 1997 smällare och raketer.om

samrådaUtredaren bör med berörda myndigheter och organisa-
tioner.

Utredaren skall inhämta frånerfarenheter andra länder vidsamt
utarbetande eventuella författningsändringar redovisa hur dessa för-av
håller sig till de principer fri rörlighet för gäller inomom varor som
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

sittI arbete skall utredaren vidare beakta den pyrotekniska bran-
schens karaktär småföretagsbransch och analysera förslagens konse-av
kvenser för nyetablering småföretag.och tillväxt i

Samtliga förslag skall kostnadsberäknas och finansiering skall redo-
visas för föreslagna åtgärder.

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag den l november 1999.senast

Närings- och handelsdepartementet
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