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Viktig information till dig som ska sälja fyrverkerier 

Informationsbladet riktar sig till dig som redan har eller tänker söka tillstånd för att hantera och sälja explosiv vara 
i form av fyrverkerier. Räddningstjänsten har i samband med tillsyner sett att det har varit stora brister kring 
hanteringen av fyrverkerier och har därför de senaste åren behövt utfärda föreläggande, förbud och även återkallat 
flera tillstånd. En av orsakerna som räddningstjänsten har identifierat är att de som söker eller redan har tillstånd 
har för dålig kunskap om hur fyrverkerier ska hanteras på ett säkert sätt och vilka krav som ställs på hanteringen. 
Från och med 2019 finns det en ny ansökningsblankett för dig som söker tillstånd. Blanketten kräver större 
förståelse och kunskap hos dig som fyller i den, än vad den gamla blanketten gjorde. Syftet är att du som söker 
tillstånd själv ska söka och skaffa dig den kunskap som behövs för att kunna hantera fyrverkerier på ett säkert sätt. 
Vid tillsyn ska du även kunna redogöra för de risker som din fyrverkerihantering innebär. Med det här 
informationsbladet vill vi informera om vad du behöver vara uppmärksam på inför årets fyrverkerisäsong. 
 
Riskutredning 
En viktig del i att skaffa sig den kunskap som krävs är att vara medveten om vilka risker som finns med hanteringen 
och hur dessa risker kan minskas/hanteras. Enligt 7 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska du 
som har tillståndspliktig mängd explosiva varor därför ha en riskutredning. Historiskt sett har denna inte krävts in 
av räddningstjänsten under tillståndsprövningen. I den nya ansökningsblanketten kommer det krävas att du skickar 
in en riskutredning. 
 
En riskutredning syftar till att göra dig som verksamhetsutövare medveten om riskerna i din hantering så att du 
kan vidta lämpliga skyddsåtgärder. I utredningen är det därför viktigt att du tydligt beskriver vilka risker som finns 
i din verksamhet och hur dessa hanteras. Utöver identifieringen av riskerna i din hantering ska det också framgå 
hur du avser att uppfylla relevanta föreskriftskrav. En utredning av riskerna med hanteringen utgör också ett viktigt 
underlag för räddningstjänstens prövning, och kommer därför krävas in av alla som söker tillstånd. Det är viktigt 
att riskutredningen hålls uppdaterad och speglar verkligheten. Vid en tillsyn kan du därför behöva redogöra för 
riskerna och hur du aktivt arbetar för att minska dem. 
 
Ansvarsfördelning 
Räddningstjänsten har i många fall sett att grossisten har tagit på sig ett stort ansvar under tillståndsprövningen 
samt för den faktiska hanteringen under försäljningsperioden. Även tillståndsinnehavaren har i många fall hänvisat 
till grossistens ansvar och kunskap. Räddningstjänsten ser därför anledning att klargöra att det är du som 
tillståndsinnehavare som ansvarar för att hanteringen sker på ett säkert sätt under försäljningsperioden. Du som 
söker tillstånd ska kunna svara på eventuella frågor som kommer under tillståndsprövningen. Du kan med fördel 
rådgöra med din grossist, men det är viktigt att du själv är insatt i vilka regler som gäller. Du behöver också 
säkerställa att du har föreståndare och personal med tillräcklig kunskap om varorna och gällande regelverk. Om 
räddningstjänsten uppmärksammar brister i hanteringen så är det du som tillståndsinnehavare som är ansvarig. 
 
Kostnad för tillstånd och tillsyn 
Räddningstjänsten får ofta frågor om fakturor för tillstånd och tillsyn. Som tillståndsmyndighet tar 
räddningstjänsten ut en avgift för att pröva en tillståndsansökan. Räddningstjänsten kan i vissa fall göra platsbesök 
under prövningen. Platsbesöket görs alltså innan någon explosiv vara finns i lokalerna. Efter att tillstånd beviljats 
kan räddningstjänsten genomföra tillsyn som ett led att kontrollera att tillståndet efterlevs. Det är räddningstjänsten 
som gör bedömningen var och när tillsyn ska genomföras. Tillsynen kan ske närsomhelst under perioden som 
tillståndet gäller för och räddningstjänsten tar ut en separat avgift för tillsynen. Eftersom försäljningsperioden för 
fyrverkerier är så kort så kan tillsyn endast ske under mellandagarna. Det innebär att platsbesök och tillsyn kan 
inträffa med ett kort mellanrum men observera att de utgör två olika typer av kontroller. 
 
Information om kostnaden för tillstånd respektive tillsyn finns på räddningstjänstens hemsida. 
 
Räddningstjänsten Syd önskar dig lycka till! 


