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Anmälan om ändring av lokala ordningsföreskrifter i 
Stenungsunds kommun

Beslut
Länsstyrelsen upphäver ändringen av 2 och 21 §§ i de lokala ordningsföreskrifterna 
för Stenungsunds kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun beslutade den 24 september 2020 att 
ändra § 2 och § 21 i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Paragraferna hade följande lydelser före beslutad ändring.   

”2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig 
plats enligt 1 kap. 2§ första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 
Bestämmelsen i 21 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom 
kommunen. 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller, förutom tillämpliga 
delar av dessa lokala ordningsföreskrifter, även kommunens föreskrifter om 
torghandel.”

”21 § Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan 
tillstånd av polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens 
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon 
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.”

Efter ändringen har paragraferna följande lydelser   

”2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig 
plats enligt 1 kap. 2§ första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.  

 För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller, förutom 
tillämpliga delar av dessa lokala ordningsföreskrifter, även kommunens föreskrifter 
om torghandel.” 



Beslut
 

Diarienummer SidaLänsstyrelsen
Västra Götaland 2020-10-30

 
213-46900-2020
 

2(5)

”21 § Pyrotekniska varor får inte användas på offentlig plats utan tillstånd av 
polismyndigheten. Fyrverkerier får emellertid användas från kl. 22.00 till kl. 00.00 
på nyårsafton samt från 00.00 till kl. 01.00 på nyårsdagen under förutsättning att 
användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga 
omständigheter inte innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet 
för person eller egendom.  

För användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor utanför offentlig plats 
hänvisas till reglerna i 3 kap. 7 § ordningslagen.”

Kommunen anmälde beslutet fattat den 24 september 2020 till Länsstyrelsen den 
14 oktober 2020.  Den nya ordningsstadgan ska enligt beslutet gälla från och med 
den 1 december 2020.

Motivering till beslutet
Enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen (1993:1617) avses med offentlig 
plats
   1. allmänna vägar,
   2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som 
allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
   3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, 
om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
   4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för 
allmän trafik.

Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) får pyrotekniska varor får 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 3 kap. 9 § ordningslagen jämförd med 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter 
enligt ordningslagen följer att en kommun får meddela de ytterligare föreskrifter 
för kommunen eller del av denna som behövs för att förhindra att människors hälsa 
eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

I förarbetena till bestämmelsen (prop. 1992/93:210 s. 284) anges att behov av 
sådana möjligheter kan tänkas föreligga i fråga om särskilt känsliga platser, t.ex. 
vid sjukhus eller vårdhem eller på s.k. innetorg, där risken för att människors hälsa 
eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor är mera 
påtaglig. Av förarbetena framgår vidare att totalförbud bör komma ifråga endast i 
undantagsfall och då med ett mycket begränsat geografiskt tillämpningsområde, 
t.ex. just ett område kring ett sjukhus eller vårdhem e.d. 

Enligt 3 kap. 12 § ordningslagen får sådana ordningsföreskrifter dock inte angå 
förhållanden som redan är reglerade i ordningslagen eller annan författning eller 
som enligt lagen eller annan författning kan regleras på något annat sätt. 
Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
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En kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva lokala ordningsföreskrifter ska 
enligt 3 kap. 13 § ordningslagen omedelbart anmälas till länsstyrelsen för prövning, 
varvid länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen. 
Länsstyrelsens beslut om upphävande ska fattas inom tre veckor från den dag 
kommunens beslut anmälts till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen bedömning

De anmälda ordningsföreskrifterna anger att pyrotekniska varor inte får användas 
på offentlig plats utan tillstånd av polismyndigheten, förutom två timmar på 
nyårsafton och en timma på nyårsdagen, under förutsättning att användningen med 
hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter inte innebär 
risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i rättsfallet 2018 ref. 75 uttalat bl.a. 
följande. Lokala ordningsföreskrifter får inte vara för långtgående avseende 
geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll. Vidare 
måste lokala bestämmelser, i den mån detta är relevant, begränsas till sådana 
tidpunkter då en reglering är påkallad.  

HFD anför i avgörandet bl.a. att lokala ordningsföreskrifter inte får ges ett större 
geografiskt tillämpningsområde än vad som är påkallat i det enskilda fallet. HFD 
anför därvid att tillämpningsområdet måste begränsas till de områden där 
störningen faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem. Exempelvis har ett 
förbud mot förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på samtliga offentliga platser 
i en kommun ansetts för långtgående (RÅ 1997 ref. 41).

Länsstyrelsen anser att det geografiska tillämpningsområdet, offentlig plats, ger en 
större räckvidd än vad som är påkallat. Den nu aktuella ordningsföreskriften 
innebär vidare att det föreligger en generell tillståndsplikt året om (förutom två 
timmar på nyårsafton och en timma på nyårsdagen) för användning pyrotekniska 
varor på offentlig plats. Länsstyrelsen bedömer att detta får anses vara en alltför 
långtgående tidsmässig begränsning. Förbudet träffar dessutom beteenden som kan 
anses allmänt accepterade och kommer att gälla inom områden där ett förbud inte 
är befogat.  

Länsstyrelsen anser mot bakgrund härav att den av kommunen beslutade ändringen 
av de lokala ordningsföreskrifterna ska upphävas då den lägger ett onödigt tvång på 
allmänheten och innebär obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

Anslag 
Länsstyrelsen begär, med stöd av 2 § 2 st. förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelsen att meddela föreskrifter enligt 
ordningslagen, att detta beslut ska anslås på kommunens anslagstavla.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Anders Danielsson med länsjurist Roy 
Svensson som föredragande. I den slutliga handläggningen av ärendet har även t.f. 
funktionschef Therese Bragd Gustavsson medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Du kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans 
med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka in din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen 
Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen 
Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av 
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få 
ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag 
då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
 e-postadress, och
 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Om du har handlingar som du anser stödjer er överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta 
länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en 
fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller 
via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 46900-2020.
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