FAKTA OM FYRVERKERIER
AVVECKLING AV RAKETER
I januari 2017 tog medlemmarna i Sveriges Fyrverkeri Branschförbund
(SFB) initiativet till en avveckling av raketer. Motivet till detta var bl.a. att
raketer är överrepresenterade när det gäller skadade personer. MSB
(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har nu tagit fram en
föreskrift som innebär att det från den 1 juni 2019 kommer det att krävas
tillstånd för inköp av raketer.
SMÄLLARE
Smällare är sedan 2001 tillståndspliktiga för inköp. I praktiken betyder detta
att smällare inte får köpas och användas av privatpersoner. Trots detta
används i Sverige ett stort antal smällare. Dessa är illegalt importerade.
Tullen har sedan 2017 möjlighet att kontrollera införseln av explosiva varor.
Flera tillslag har gjorts.
MILJÖ
Det förekommer rapporter/artiklar om att fyrverkerier innehåller gifter som
arsenik, dioxiner, kvicksilver, HCB eller andra farliga gifter. Sådana
kemikalier används inte i dagens fyrverkeripjäser. Dessa rapporter är alltså
falska eller inaktuella. Det hindrar dock inte att de sprids och dyker upp på
nytt, för att skapa negativ uppmärksamhet för fyrverkerier.
En statlig utredning från 1999 konstaterade att användningen av
fyrverkerier inte har någon märkbar påverkan på miljön med undantag av
utsläppet av bly, som ändå bedömdes som ringa. Sedan utredningen gjordes
har även bly ersatts med andra skonsammare ämnen.
GODKÄNNANDE AV FYRVERKERIER
Alla fyrverkerier ska godkännas innan de saluförs till konsument. Det
innebär att de ska uppfylla kraven i europeiska standarder som bl.a. innebär
att de testas av ett tredjepartorgan för att bli typgodkända. Dessutom
kontrolleras varje ”batch” innan leverans. Ett bevis för att de uppfyllt
kraven är att fyrverkeripjäsen försetts med ett CE-märke.
TOTALFÖRBUD AV FYRVERKERIER
I media har förekommit krav på totalt förbud för allmänheten att använda
fyrverkerier. SFB tror att ett sådant förbud skulle leda till ökad tillverkning
av hemmagjorda fyrverkerier och en ökad import av illegala fyrverkerier.
Omdöme och ansvar ska vara mottot vid avfyrande av fyrverkerier.
Ytterligare information kan fås på SFB:s hemsida, https://www.sfb.nu/.

