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Svar på medborgarförslag nr 1/2017 - Ändra lydelse "inom område med 
samlad bebyggelse" i lokala ordningsföreskrifter för Österåkers 
kommun (0IFS 201 1:6 - Sto ckholms läns författningssamling, § 18 ). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Österåkers Kommun mottog ett medborgarförslag den 3 januari 2017 om att 
ändra § 18 i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Bifalla medborgarförslag nr 1/2017 med hänvisning till lydelsen "inom område med samlad 
bebyggelse" tas bort i § 18 allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera § 18 i allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Bakgrund 
Förslagställaren föreslår att lydelsen "inom område med samlad bebyggelse" tas bort i de lokala 
ordningsföreskrifterna. Förslagsställaren menar att uttrycket är odefinierat och förvirrande samt att 
användning av fyrverkerier och pyrotekniska varor orsakar olägenheter och skador även utanför 
samlad bebyggelse eftersom det är där den största koncentrationen av tama och vilda djur finns. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor anser att § 18 i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter bör 
ändras i enlighet med medborgarförslaget. I ordningslagen 3 kap. § 9 regleras kommunens rätt att 
meddela föreskrifter som behövs för att förhindra att människors hälsa och egendom skadas till följd 
av användning av pyrotekniska varor. I ordningslagen 3 kap. § 9 finns ingen begränsning till plats. 
Kommunstyrelsens kontor menar därför att hänvisningen till "inom område med samlad 
bebyggelse" kan tas bort och därmed gäller § 18 i föreskrifterna för hela kommunen. 

Antas förslaget innebär det att man, även på platser utanför samlad bebyggelse, behöver söka 
tillstånd för att använda pyroteknik under andra tider än de som anges i föreskrifterna. 
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Nuvarande lydelse 

18 § 

Inom följande områden är det alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor: Solhälla, Vårdbo, 
Görjansgården, Solskiftets äldreboende, Enebackens äldreboende och Alceahuset (enligt kartbilaga). 

Pyrotekniska varor får användas av privatpersoner utan tillstånd påskafton, valborgsmässoafton och 
nyårsafton från kl. 18.00 till 03.00 därpå följande dag. 

Under övriga tider på året krävs polismyndighetens tillstånd för att använda pyrotekniska varor inom 
område med samlad bebyggelse. 

Förslag till ändrad lydelse 

Inom följande områden är det alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor: Solhälla, Vårdbo, 
Görjansgården, Solskiftets äldreboende, Enebackens äldreboende och Alceahuset (enligt kartbilaga). 

Pyrotekniska varor får användas av privatpersoner utan tillstånd nyårsafton från kl.23.30 till kl.00.30, 
påskafton och valborgsmässoafton från kl. 21.00 till kl. 22.00. 

Under övriga tider på året krävs polismyndighetens tillstånd för att använda pyrotekniska varor. 

18 § 

Jenny Nilsson 
Säkerhetsstrateg 

j an-Olof Friman 
Kömmun direktör 
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