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1 Därför har SPB arbetat fram denna utbildning
Denna utbildning vänder sig till dom som vill sälja fyrverkerier. Utbildningen omfattar lag, föreskrift,
allmänna råd, handbok samt information från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).
Utbildningen har dock ingen rättslig status.
2 Risker med fyrverkerier
Fyrverkerier kan orsaka svåra skador på människor och byggnader om de antänds och brinner på ett
okontrollerat sätt. Verksamheter som säljer fyrverkerier ska därför ha en dokumenterad riskanalys.
Riskanalysen ska beskriva de identifierade riskerna med försäljning av fyrverkerier, konsekvenserna
av riskerna samt vilka åtgärder man har vidtagit för att förebygga de identifierade riskerna.
3 Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), SFS2010:1011
Lagen omfattar all hantering av brandfarliga och explosiva varor samt åtgärder som krävs med
hänsyn till brand- och explosionsrisken. Lagens syfte är att förebygga och begränsa olyckor samt
skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppstå vid brand eller explosion orsakade av
brandfarliga eller explosiva varor.
4 Lagen om skydd mot olyckor (LSO), SFS 2003:778
I 2003:778 Lagen om skydd mot olyckor (LSO) finns krav på att verksamheter ska ha utrustning för
släckning och livräddning vid brand. Lagen klargör att det är verksamheten som ansvarar för att
förebygga bränder samt hindra och begränsa skador som kan uppstå vid en brand.
5 Ansvar
För att kunna beviljas tillstånd för fyrverkeri försäljning så krävs det att personer med betydande
inflytande i verksamheten kontrolleras mot Polisens misstanke- och belastningsregister. Vanligen är
detta personer i verksamhetens styrelse samt om det inte är samma personer de som utsetts till
föreståndare.
Föreståndares ansvar är att säkerställa att hanteringen följer lagen och villkoren som ställts i
tillståndet. Föreståndare är tillsammans med tillståndsinnehavaren alltid ytterst ansvariga för
hanteringen. Brister i hanteringen kan medföra indraget tillstånd, böter och i värsta fall fängelse.
Föreståndare ska alltid då hantering sker vara kontaktbara så att de kan nås om brister uppdagas
eller olycka sker.
Ett avtal s.k. delegation mellan firmatecknare och föreståndare måste alltid finnas. Delegationen ska
reglera ansvar samt föreståndares accepterande av uppdraget.
6 Utbildning och kompetens
Föreståndare och all övrig personal som berörs av fyrverkeri försäljningen ska vara över 18 år och ha
genomgått denna utbildning. Utbildningen ska kunna styrkas av ett utbildningsintyg. Man ska också
ha god kännedom om hur man utrymmer butiken, var släckningsutrustning är placerad och hur
denna används. Att kunna ge konsumenten råd och information om fyrverkeriernas funktion och
bruksanvisningar är också ett krav.
7 Brandklass EI 30
Brandklass EI 30 innebär att en brand utanför förvaringsutrymmet inte ska kunna antända
fyrverkerierna inne i förvaringsutrymmet inom loppet av 30 minuter. Brandmotståndet omfattar
väggar, tak, dörr, fönster, ventilation och rörgenomföringar. Brandmotståndet skapar tid till att
utrymma butiken och för Räddningstjänsten att bekämpa branden innan fyrverkerierna antänds.
Vid förvaring under 25 kg. nettovikt krut så finns det inget krav på brandklass EI 30 annars gäller det
alltid.
Exempel på vanliga konstruktioner som uppfyller EI 30 ges nedan

Även väggar av puts, betong och tegel uppfyller brandklass EI 30.
8 Tillgreppsskydd
Ett förvaringsutrymme måste skyddas från stöld därför är det ett krav att det är låsbart. Förvaringen
ska alltid hållas låst annat än då in- och utlastning sker. Lås som vanligen anses uppfylla kravet är villa
lås och hänglås i klass 2. Nyckeln ska alltid förvaras så att obehöriga inte kan komma åt den.
9 Skyltning och varningsanslag
Förvaringen, försäljningsplatsen och entrén ska då hantering pågår vara skyltade på ett väl synligt
sätt med nedan varningsanslag. Förvaringen ska också skyltas med maximal förvaringsmängd.

Förbud mot öppen låga

Explosionsfara

Maximal förvaringsmängd

Tillståndsmyndigheten får medge undantag från kravet på varningsanslagen om man bedömer att de
ökar risken för tillgreppsförsök. Beviljat undantag ska i så fall anges i tillståndet.
10 Mängd nettovikt krut i förvaring
Vid förvaring av explosiva varor i förråd i anslutning till saluföring av varorna gäller inte kravet på
avstånd till skyddsobjekt enligt 9 kap. 16 § i MSBFS 2019:1 under förutsättning att
–
–
–

Förvaringsutrymmet är glespackat, dvs. maximalt 10 kg nettovikt krut/kubikmeter och
Högst 100 kg explosiva varor i riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras eller
Högst 200 kg explosiva varor i riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras så att de hindras från att spridas
vid antändning.

Om man vill förvara större mängder explosiv vara än ovan så måste krav på avstånd till närmsta
skyddsobjekt beaktas.
11 El utrustning i förvaringen
All el utrustning i förvaringen så som kontakt uttag och belysning måste uppfylla IP44 och vara av god
kvalité. IP44 innebär att el utrustningen är damm- och fukt tät. All el utrustning för badrum och
utomhus uppfyller detta krav. Om befintliga el utrustning inte uppfyller IP44 eller högre så ska den
bytas ut alternativt ska strömmen till förvaringen brytas då förvaring sker.
12 Släckningsutrustning
I anslutning till förvaringen och försäljningsplatsen ska det finnas släckningsutrustning. Syftet är att
motverka branden innan den når fyrverkerierna. En 6 kg:s pulversläckare är oftast tillräcklig.
Brinnande fyrverkerier går inta att släcka då fyrverkerier innehåller eget syre, utrym istället.
13 Olika typer av förvaringsutrymmen
I förvaringsutrymmet ska fyrverkerierna låsas in när butiken är stängd eller försäljning inte pågår.
Man får inte förvara något annat brännbart material eller brandfarlig vätska/gas ihop med
fyrverkerierna. Den vanligaste typen av förvaringsutrymmen är ett rum eller en container utomhus.
14 Container utomhus som förvaring
En container anses ha godtagbart brandskydd även om den inte uppfyller brandklass EI 30 under
förutsättning att det inom ett avstånd på minst 5 meter runt containern är fritt från brännbart
material och fordon som skulle kunna brinna och antända fyrverkerierna inne i containern. Om
väggen på en angränsande byggnad uppfyller brandklass EI 30 samt har en obrännbar beklädnad och
takfot så kan containern stå närmare än 5 meter. Containerns dörrar ska alltid riktas åt det håll där
de utgör minst risk vid en olycka eller brand. Om containern inte kan placeras i ett inhägnat område
så kan tillståndsmyndigheten ställa krav på att containern ska larmas.
15 Försäljningsplats
Försäljningsplats avser den fysiska plats varifrån fyrverkerierna expedieras till konsumenter. Platsen
får inte försvåra eller förhindra utrymning av butiken. Man ska därför inte ha en försäljningsplats i
direkt anslutning till entrén eller nödutgångar.
Runt försäljningsplatsen ska det hållas fritt från lättantändligt material t.ex. papper och textil inom 2
meter samt från brandfarlig vätska/gas inom 12 meter eller 6 meter om vätskan/gasen står i eget
brand klassat EI 30 skåp.
Vid försäljningsplatsen får man ha skarpa fyrverkerier enbart under förutsättning att de endast är
åtkomliga för den egna personalen samt att platsen aldrig får lämnas obemannad.
Mängden fyrverkerier ska begränsas till dagsbehovet d.v.s. den mängd som förväntas säljas under
dagens. Dagsbehovet kan styrkas av tidigare års försäljningsstatistik. Avsikten är att inte ha mer
fyrverkerier framme i försäljningsdisken än nödvändigt. Tillståndsmyndigheten kan begränsa
mängden nettovikt krut i försäljningsdisken och då ska det anges i tillståndet. Inga fyrverkerier får
ligga kvar på försäljningsplatsen vid stängning utan allt måste låsas in i förvaringen.
En försäljningsplats utomhus kan accepteras om öppningarna vänds bort från angränsande
byggnader, parkering, vägar, entréer, utrymningsvägar och skyltfönster. Det måste dock finnas en
tydlig koppling till en lokal där det bedrivs verksamhet året om i närområdet så att hantering av ev.
reklamationer kan säkerställas.

16 Olämpliga försäljningsställen
Försäljning och förvaring är inte lämplig på
-Köpcenter och gallerior då en brand eller explosion påverkar andra butiker och deras kunder.
-Verksamheter där öppen hantering av brandfarliga varor sker i stor omfattning.
-Tillfällig lokal eller utomhus där det saknas tydlig koppling till lokal med verksamhet året om.
17 Tillåtna fyrverkerier
Fyrverkerier måste CE godkännas och märkas utifrån de regelverk som EU och MSB har utformat.
Tillståndsinnehavaren är skyldig att kontrollera att fyrverkerierna är märkta med Tillverkaren och
importör, Kategori, Åldersgräns, Explosivämnets nettovikt, Bruksanvisning, Säkerhetsavstånd och
Hantering av reklamationer.

18 Produktkunskap
För att få köpa och använda fyrverkerier så krävs det att man har fyllt 18 år. Langning är straffbart
med böter eller fängelse. Är ni osäkra på åldern så begär alltid legitimation.
Har man tillstånd så får man sälja fyrverkerier året om förutsatt att inget anges i tillståndet.
Okynnesskjutande är ett stort samhällsproblem inte bara för djurägare så SPB:s uppmaning är att ni
endast säljer 5 dagar före afton.
Flera kommuner har lokala ordningsregler som endast tillåter användande av fyrverkerier utan
tillstånd på afton mellan 18:00 – 02:00. All övrig tid krävs tillstånd som söks hos lokala
polismyndigheten. Kontrollera vad som gäller i er kommun så att era kunder får rätt information.
Antändnings- och snabbstubin

Den stubin man antänder och som vi kan se är grön och kallas för antändningsstubin. Den brinner ca
1 cm/sekund för att man ska hinna ta sig till behörigt säkerhetsavstånd. Antändningsstubinen
övergår i batterier till en snabbstubin som är brun. Snabbstubinen brinner ca 10 meter/sekund. Det
är därför livsfarligt att försöka åter antända en produkt som har slocknat, den kommer brisera direkt
med stor risk för allvarliga skador. Vänta alltid minst 10 minuter innan man går fram till en produkt
som inte har fungerat. Batterier har en reservstubin som då kan antändas. Övriga produkter bör man
spola vatten över och sen ska de lämnas åter till inköpsstället för reklamation.
Stjärnrör

Stjärnrör upp till 50 mm i invändig rörkaliber är tillåtna för allmän konsument försäljning.
När man skjuter stjärnrör så måste de ställas på plant och hårt underlag så att de inte kan välta.
Försäljningen av stjärnrör har ökat de senaste åren efter det att raketer på styrpinne förbjöds.
Funktionen är att antändningsstubinen når en drivladdning inne i röret. Drivladdningen är inkapslad i
en tub vilket gör att den gas som bildas vid antändningen exploderar på samma sätt som en kolv i en
bilmotor. Den exploderande gasen skjuter upp en krevadladdning i luften. När krevadladdningen
stiger så brinner en fördröjningsstubin. När krevadladdningen nått sin maximala höjd ska
fördröjningsstubinen antända krevadladdningen som då exploderar. När krevadladdningen
exploderar så kastas det ut massa små brinnande krutladdningar som bildar en vacker effekt.
Timingen är mycket viktig, om den inte stämmer kan krevadladdningen detonera för nära marken.
Batterier

Batterier kallas även för tårtor. Batterier upp till 1 kg. nettovikt krut och maximalt 50 mm i invändig
rörkaliber är tillåtna för allmän konsument försäljning. När man skjuter batterier så måste de ställas
på plant och hårt underlag så att de inte kan välta. Rekommendera alltid att man stöttar batteriet
med t.ex. sten eller tejpar fast det vid en nedslagen pinne.
Batterier är den produkt som står för överlägset störst del av totala försäljningen. De är enkla och
säkra samtidigt som konsumenten får mycket fyrverkeri för pengarna.
Funktionen i batterier är samma som för stjärnrör men batterier har flera effektrör som är
seriekopplade med snabbstubin. Med endast en antändning kan man få allt från ett fåtal effekter upp
till hundratals. Rören i batterier kan snedställas så att effekterna skjuts ut som regnbågar. Batterier
som innehåller snedställda effekter ska alltid ha en angivelse om vilken sida som ska placeras mot
publiken för maximal effekt och för att undvika att de vinkelställda effekterna skjuts mot publiken.

Fontäner

Fontäner upp till 1 kg nettovikt krut är tillåtna för allmän konsument försäljning. När man skjuter
fontäner så måste de ställas på plant och hårt underlag så att de inte kan välta.
Fontäner används ofta som inledning på ett fyrverkeri. De är också ett bra alternativ för dom som vill
ha produkter utan knall. Knaster och tjut effekter är dock vanliga så dom är inte helt tysta.
Funktionen skiljer sig från stjärnrör och batterier då fontäner inte har någonting som ska skjutas iväg
eller som ska explodera. Antändningsstubinen brinner ner till effektladdningen. När denna antänds
pressas den brinnande effekten upp i luften. Stighöjden brukar vara mellan 1-5 meter. Färger
kombinerat med knaster och tjut är de vanligaste effekterna i fontäner.
Romerska ljus

Romerska ljus upp till 50 gram nettovikt krut och med maximalt 30 mm i invändig rörkaliber är
tillåtna för allmän konsument försäljning. När man skjuter romerska ljus så ska de placeras stående i
icke brännbart material t.ex. snö eller jord alt. kan de tejpas fast vid en nedslagen pinne.
OBS! Håll aldrig romerska ljus i handen det kan medföra mycket allvarliga handskador.
Romerska ljus innehåller vanligen 8-15 effekter. Funktionen är den samma som i stjärnrör med den
skillnaden att det är flera effekter som är monterade ovanpå varandra som brinner av efter hand.
Markeffekter

Markeffekter finns i massa utföranden och olika effekter t.ex. färg, knaster, ljus, snurror och tjut.
Ofta förekommer effekterna i kombination. När man skjuter markeffekter så ska de placeras på plant
och hårt underlag annars finns det risk att effekter med rörelse inte fungerar som de ska.
Funktionen är den samma som för fontäner med den skillnaden att effekten sker på marken, det är
ingenting som skjuts upp i luften.
Compounds

Compounds kallas också för sammankopplade fyrverkerier. Compounds tillåtna för allmän
konsument försäljning är seriekopplade batterier upp till maximalt 4 kg. nettovikt krut där inget
enskilt batteri får överstiga 1 kg. nettovikt krut. När man skjuter compounds så måste de ställas på
plant och hårt underlag så att de inte kan välta. Vi rekommenderar alltid att man stöttar compounds
med t.ex. sten eller tejpar fast dom vid en nedslagen pinne.
Compounds har ökat kraftigt i försäljning och är optimala att använda vid arrangemang då de inte
kräver någon pyroteknisk utbildning.
Funktionen och effekten är samma som för batterier.
19 Reklamationer
Om en fyrverkeripjäs inte fungerar som den ska så ska man alltid vänta minst 10 minuter innan man
går fram till den. På batterier finns det en reservstubin som man då kan antända. Övriga produkter
har ingen reservstubin så på dessa ska man spola vatten och sen lämna åter till inköpsstället.
Butiken är alltid ansvarig för att återta reklamationer året om p.g.a. att fyrverkerier är en explosiv
vara. Vid en reklamation så ta alltid kontakt med oss, särskilt viktigt om det har blivit materiella eller
fysiska skador.
20 Fyrverkerier och miljön
Alla fyrverkerier måste CE godkännas utifrån regler och krav uppsatta av EU. Godkännandet erhålls
efter det att produkten har testats och klarat kraven för miljö, säkerhet och funktion. Precis som
inom alla områden sker en kontinuerlig utveckling mot mer miljöanpassade produkter.
I Kemikalieinspektionens senaste tillsyn 2020 testades produkter från alla Sveriges importörer och
ingen produkt innehöll förbjudna ämnen.
”Med stöd av analysresultatet så kan Kemikalieinspektionen därmed konstatera att det ser mycket
bra ut för branschen och att de produkter som analyserats inte innehåller otillåtna halter”
Källa: Kemikalieinspektionens analys av fyrverkerier 2020
För att åstadkomma önskvärda ljus- och ljudeffekter måste fyrverkerier innehålla olika kemiska
ämnen. Vanligt förekommande kemikalier är aluminium, järn, kalium, magnesium, natrium och titan.
Dessa kemikalier förekommer bl.a. i läkemedel, livsmedel, gödsel, tandkräm och rengöringsmedel.

21 Fyrverkerier och olyckor
Antalet vårdade på sjukhus till följd av olyckor med fyrverkerier har mellan 1997-2019 minskat med
ca. 70%. Ca. 20 personer vårdas varje år på sjukhus till följd av olyckor med fyrverkerier. Efter
nyårsafton 2013 har inga dödsolyckor inträffat. De flesta som skadas är män över 18 år. Vanligaste
olycksorsakerna är att man inte har följt bruksanvisningen och att man är alkohol påverkad.
För att undvika olyckor så följ alltid bruksanvisningen, var nykter och skjut bara lagliga fyrverkerier.
22 Tillståndsansökan
Ansökningsblankett finns att ladda ned på kommunens hemsida. Oftast handläggs ärendet av
Räddningstjänsten. Vilka uppgifter och bilagor som ska skickas med ansökan varierar mellan
kommunerna. En icke komplett ansökan innebär att ärendet tar längre tid att behandla och därmed
bli dyrare. Om ansökan är inlämnad sent kan det innebära att ärendet inte hinner hanteras före
försäljningsstarten. Normal handläggningstid är ca. 3 månader.
23 Tillståndsprövning
När räddningstjänsten tagit emot ansökan så utförs en tillståndsprövning. Inlämnade uppgifter
kontrolleras och kontroll mot Polisens misstanke- och belastningsregister sker. Efter det kan antingen
tillståndet utfärdas med begäran om att ni som sökande ska boka tid för avsyning eller så kontaktar
Räddningstjänsten er och bokar tid för detta. Söker man om ett tillstånd så kan det ibland utfärdas
utan krav på avsyning. OBS! Ingen hantering får ske innan man erhållit sitt tillstånd.
24 Avgifter och tid
Tillståndet gäller i 3 år och avgiften beslutas av varje kommun så den varierar.
25 Tillsyn
Tillsyn innebär att räddningstjänst eller polis under försäljningen kontrollerar att försäljningen följer
villkoren i tillståndet. Tillsynsmyndigheten tar ut avgift för tillsyn och har juridisk rätt att
– Begära handlingar och upplysningar som de finner nödvändiga.
– Ha tillträde till de områden, lokaler och andra utrymmen som de finner nödvändiga.
Vid allvarliga brister så kan tillsynsmyndigheten förbjuda hanteringen och dra in tillståndet.
26 Egenkontroll
Egenkontrollen ska säkerställa att tillståndsinnehavaren och dennes personal planerar försäljningen
samt utför kontroller av försäljningsplats och förvaring dagligen då hantering pågår, se bilaga A.
27 Frakter
Konsumentfyrverkerier delas in i två riskgrupper, 1.3G och 1.4G. 1.3G är kraftigare än 1.4G och
därmed också farligare.

Fyrverkerier är en brandfarlig och explosiv vara därför omfattas de av lagen om transport av farligt
gods, ADR. Det är alltid avsändaren som ansvarar för att ADR efterlevs. Brott mot ADR ger böter och i
värsta fall fängelse. Retur av fyrverkerier ska vara Festival tillhanda senast 10 januari och måste följa
Festivals fraktanvisning för att kreditering ska accepteras.
Egenkontroll

Bilaga A

Syfte:
Egenkontrollen ska säkerställa att tillståndsinnehavaren och dennes personal planerar försäljningen samt utför
kontroller av försäljningsplatsen och förvaringsutrymmet för fyrverkeriartiklarna dagligen då försäljning av
fyrverkerier pågår. Kontrollpunkterna är hämtade från MSB information ”Försäljning av fyrverkerier”.
Alla nedan punkter skall kunna besvaras ”Ja” för att hanteringen av fyrverkerierna skall anses säkerställd.
Ansvar:







Är tillståndet för handel och förvaring av fyrverkerier gällande?
Är föreståndaren kontaktbar under försäljningen, fysiskt eller via telefon?
Är försäljningspersonalen 18 år eller äldre?
Har försäljningspersonalen tillräcklig kunskap och kan uppvisa utbildningsintyg för hantering av
fyrverkerier?
Har försäljningspersonalen kunskap om släckningsutrustningens placering och funktion?
Har försäljningspersonalen kunskap och förståelse för den framtagna riskanalysen?

Försäljningsplats:
 Finns tillstånd för de olika slags fyrverkeriartiklar som säljs?
 Är samtliga fyrverkeriartiklar på försäljningsstället godkända artiklar?
 Finns varnings- och förbudsskyltar enligt bild uppsatta vid entrén in till butiken och vid
försäljningsplatsen?
 Finns ett utrymme av minst 2 meter som är fritt från lättantändligt material omkring
försäljningsplatsen för fyrverkeriartiklar?
 Används endast attrapper av fyrverkeriartiklar när skyltningen är åtkomlig för andra än
den egna försäljningspersonalen?
 Är fyrverkeriartiklarna placerade på sådant sätt vid försäljningsplatsen att de inte är åtkomliga för
andra än egna försäljningspersonalen?
 Har tomkartonger och annat lättantändligt emballage fraktats bort från försäljningsplatsen?
 Finns släckningsutrustning vid försäljningsplatsen?
 Överensstämmer försäljningsplatsen med placeringen enligt tillståndet?
 Uppfylls övriga villkor i tillståndet?
 Sker utlämning av varor endast till personer som har rätt ålder?
Förvaringsutrymme:
 Är förvaringsutrymmets brandtekniska avskiljning (dörr, väggar, tak och golv) intakt?
 Finns det tillstånd för den lagrade mängden fyrverkerier?
 Förvaras varorna väl utspritt så att det blir glespackat i förvaringsutrymmet?
 Finns skylt enligt bild uppsatt vid förvaringen med ifylld maximal förvaringsmängd?
 Är fyrverkerierna förpackade i sina original emballage i förvaringsutrymmet?
 Är förvaringsutrymmet fritt från antändbart material, brandfarlig vätska och gas?
 Är förvaringsutrymmet låst och förvaras nycklarna så att obehöriga inte kan komma åt dem?
 Finns släckningsutrustning i förvaringsutrymmets närhet?
 Finns varnings- och förbudsskyltar enligt bild uppsatta på dörren in till
förvaringsutrymmet om tillståndet kräver detta?
 Finns kopia på gällande tillstånd uppsatt inne i förvaringsutrymmet så att det tydligt
framgår maximal förvaringsmängd i kg.?
 Ryms den totala mängden fyrverkeriartiklar (från försäljningsplatsen och lagret) i
Förvaringsutrymmet?

