
 

 
 

Yrkande ärende 14 kommunfullmäktige 2022-12-13 

Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun 

 

Fyrverkerier kan vara en mardröm för våra husdjur. Några av djuren kan vi direkt se hur de lider, vi är 
många som har både hundar och katter och ser vilken stress de utsätts för. Men även vilda djur kan 
påverkas negativt. Det finns studier som visar att fåglar överger sina sovplatser och flyger ut i 
mörkret vid exempelvis nyår. Även vuxna och barn skadas trots att både raketer med styrpinne och 
smällare är förbjudna sedan ett tag tillbaka.  

Det är därför bra att Tierps kommun har begränsningar i sina ordningsföreskrifter men vi ser 
anledning att specificera tidsspannet för respektive dag så att det korrelerar med vad som är brukligt 
vid respektive tillfälle. På Valborg är det i samband med brasan (20-22) och vid nyår är det i samband 
med tolvslaget (23-01). 

Begränsningarna gäller bara inom detaljplanelagt område. Ordningsföreskriften innehåller också ett 
strikt förbud att använda alla sorters pyrotekniska varor i närheten (inom 200 m) av Tierps 
vårdcentral. Miljöpartiet anser att det finns fler områden i kommunen som är särskilt känsliga, som 
t.ex. lekplatser, idrottsplatser, områden med djurhållning och kyrkogårdar, och att det även här ska 
finnas ett förbud mot fyrverkerier.  

Vi anser därför att Kommunstyrelsen ska få ett uppdrag att definiera fler platser som är särskilt 
känsliga (utöver Tierps vårdcentral) där ytterligare begränsning kan gälla. Det är viktigt att ha ett bra 
underlag innan man går vidare med beslut där eftersom Länsstyrelsen alltid granskar de 
begränsningar som ordningsföreskrifter innebär. 

 

Jag yrkar därför: 

Att ändra tiden för fyrverkerier på Valborgsmässoafton till mellan kl. 20.00-22.00 och på Nyårsafton 
till mellan kl. 23.00 till kl. 01.00 Nyårsdagen. 

Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vilka fler platser utöver Tierps vårdcentral som ska 
betraktas som särskilt känsliga och där förbud mot pyroteknik/fyrverkerier ska råda. Det kan t.ex. 
vara lekplatser, idrottsplatser, områden med djurhållning och kyrkogårdar. 

 

Jenny Lundström 

Gruppledare (MP) 

 


