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Mål nr 
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Dok.Id 138712     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 42 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-56 02 00  0470-255 02 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 
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KLAGANDE 

Växjö kommun 

Box 1222 

351 12 Växjö 

  

MOTPART 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

351 86 Växjö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsens beslut den 12 maj 2016, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Upphävande av lokal ordningsföreskrift 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 1908-16 

  

 

YRKANDEN M.M. 

 

Växjö kommun yrkar att länsstyrelsens beslut upphävs och anför bl.a. föl-

jande. Det kan uppstå såväl person- som egendomsskador samt andra allvar-

liga störningar och olägenheter vid användning av fyrverkeripjäser inom 

tättbebyggda områden. Dessutom kan användingen av en fyrverkeripjäs i ett 

tättbebyggt område ge upphov till exempelvis bränder, vars spridning är 

svår att förhindra. Ett förbud som det nu är fråga om är geografiskt begrän-

sat till stadsdelarna. Förbudet måste utsträckas till områden där bebyggelsen 

är motsvarande och riskbilden får anses vara densamma.  

 

Länsstyrelsen har inte funnit skäl att ompröva sitt beslut. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

I 3 kap. 7 § ordningslagen finns en allmän bestämmelse som reglerar an-

vändningen av pyrotekniska varor till skydd för människor och egendom. 

Kommunen får enligt 9 § samma kapitel, samma lag, meddela lokala före-

skrifter om användningen av pyrotekniska varor som sträcker sig längre än 

den allmänna bestämmelsen. Frågan i målet är om det varit förenligt med 

ordningslagen för Växjö kommun att meddela det aktuella förbudet.  

 

Lokala föreskrifter om användandet av pyrotekniska varor får endast med-

delas om det behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom 

skadas. Av 3 kap. 12 § ordningslagen framgår att föreskrifterna inte får 

lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränk-

ningar i den enskildes frihet. Vidare uttalas i förarbetena (prop. 1992/93:210 

s. 142) att det är viktigt att kommuner endast meddelar sådana lokala före-

skrifter som verkligen behövs. Förbud eller påbud bör därför begränsas till 

att gälla endast för sådana områden där ett verkligt behov föreligger. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
DOM 1908-16 

  

 

Växjö kommun har som skäl för förbudet anfört bl.a. att förbudet är geogra-

fiskt begränsat till stadsdelarna och att förbudet måste utsträckas till områ-

den där bebyggelsen är motsvarande och riskbilden får anses vara den-

samma. Förvaltningsrätten konstaterar att det aktuella förbudet inte kan ses 

som annat än ett generellt förbud mot användning av pyrotekniska varor 

som gäller kommunens samtliga stadsdelar. Förbudet går enligt förvalt-

ningsrättens mening utöver vad som är avsett med kommuners möjlighet att 

meddela lokala föreskrifter. Förvaltningsrätten instämmer således i länssty-

relsens bedömning att 18 § i de lokala föreskrifterna är alltför inskränkande 

och står inte i överensstämmelse med ordningslagens syfte. Överklagandet 

ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3109/1D). 

 

 

Malin Toivainen 

t.f. rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Kerstin Edvinsson, Eric Aronsson 

och Tor Lejdfors deltagit. 

 

Föredragande: Maria Gustafsson 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 
       

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över-
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för-
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto-
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över-
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all-
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te-
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om 
de fortfarande är aktuella – behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele-
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 

 

 

Bilaga 2


