
ANSÖKAN
Om tillstånd enligt ordningslagen, 
användning av pyroteknik

Sida 1 (3)

Datum Diarienummer

PM
 5

10
.4

  V
er

. 2
0

Sökanden ska till ansökan bifoga tillstånd att få hantera brandfarliga och explosiva varor. 
(Tillstånd utfärdas av kommunen).

Risk- och säkerhetsbeskrivning gällande fyrverkeri, scenfyrverkeri och annan pyroteknik

Uppgifter om ansvarig
Ansvarig för de pyrotekniska varorna och dess användning vid sammankomsten/tillställningen 1

Personnummer Efternamn Samtliga förnamn Tilltalsnamn

Telefon Telefon (Mobil) E-postadress

Beskrivning av evenemang

Närmare beskrivning av den typ av pyrotekniska varor som kommer att användas och dess godkännandenummer

Bifogad specifikation
Hur och var kommer de pyrotekniska varorna placeras på platsen för sammankomsten/tillställningen? (Bifoga gärna ritning)

Bifogad ritning

Tillstånd till förvaring söks hos kommunen

Var kommer de pyrotekniska varorna förvaras före/under/efter sammankomsten/tillställningen? (Bifoga gärna ritning)

Bifogad ritning
Tidpunkt när de pyrotekniska varorna ska användas. (Bifoga tidsschema om möjligt)

Bifogat tidsschema

 1 Se bilaga för närmare upplysningar.
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Om tillstånd enligt ordningslagen, 
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Riskbedömning

Nr Risk Konsekvens Åtgärd
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Övrig information

Underskrift m.m
Tillståndsbevis

Avhämtas hos polismyndigheten
Polismyndighetens notering

Betalt Kr
Datum Sign

Ansökan avvisas enl SFS 1992:191, 11 §
Datum Ort

Namnförtydligande

Namnteckning
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BILAGA
Användning av fyrverkeri, scenfyrverkeri 
eller annan pyroteknik vid allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning
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UPPLYSNINGAR
Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, 
om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada 
på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Av 2 kap. 20 § ordningslagen följer särskilt att
pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd av polismyndigheten vid en allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning som hålls inomhus. Om det kan ske utan fara för ordning och säkerhet, får dock polismyndigheten befria 
anordnaren från skyldigheten att söka tillstånd. 

Enligt 2 kap. 16 § ordningslagen är det i första hand anordnaren som är ansvarig för att det råder god ordning vid 
sammankomsten eller tillställningen. Av detta följer att det även är anordnaren som ansvarar för att användningen av 
fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik sker på ett betryggande och säkert sätt. För det fall anordnaren 
utser en särskild ansvarig för pyrotekniska varor, faller icke desto mindre ett ansvar på anordnaren att tillse att en 
sådan särskild ansvarig besitter den kompetens som erfordras för uppgiften.


