Svenske fyrværkeriregler pr. 1. juni 2019
samt vinterdækregler
I Sverige kan du, som forbruger, skyde fyrværkeri af uden en tilladelse fra politiet på følgende dage: nytårsaften,
påskeaften og valgfest aften.
Det er de forskellige kommuner, der bestemmer, hvilket tidsinterval de kan skyde inden for i kommunerne. Det er alt
fra f.eks. klokken 14.00-02.00, 23.00-01.00 osv.
Fra 1. juni 2019 skal man have kursus fra godkendte udbydere i at kunne anvende raketter med styrepind, for at kunne
få tilladelse til at kunne anvende raketter i Sverige. Grunden til at dette indføres er, at der skete mange ulykker i
Sverige, hvor netop raketten er overrepræsenteret anno 2018. Dette påvirker dog ikke de andre typer af fyrværkeri der
sælges i Sverige.

Regler for vinterdæk i Sverige
Vinterdæk er lovpligtige på trækkende aksler i perioden 1/12 – 31/3 i vinterføre¹ og skal være godkendt² til vinterkørsel.
Mindste tilladte mønsterdybde på trækkende køretøj er 5 mm i samme periode. For trailer er mindste tilladte
mønsterdybde 1,6 mm. Pigdæk er tilladt i perioden 1/10 – 15/4. Hvis monteret skal det være på alle hjul. Hvis pigdæk er
monteret på trækker, skal pigdæk også være monteret på trailer. Pigdæk må gerne være monteret på trailer selvom
trækker er uden pigdæk

Skrevet på en lidt anden måde
PERSON-/VAREBIL Vinterdæk med mindst 3 mm mønsterdybde er lovpligtige i vintervejr (slud, sjap, islag, isslag,
sne, is, rim m.v.) i perioden fra 1. december til 31. marts. Dette gælder også trailer/campingvogn. Dækkene skal have
vinter- egenskaber, have M+S mærkning, og være godkendt på den såkaldte ”STRO-liste”. Du finder listen på
www.stro.dk. Pigdæk er tilladt fra 1. oktober til 15. april. Hvis monteret skal det være på samtlige af bilens hjul. Hvis
pigdæk er monteret på bilen, skal pigdæk også være monteret på trailer/campingvogn. Pigdæk må gerne være monteret
på trailer/campingvogn, selvom bilen er uden pigdæk.
LASTBIL Vinterdæk fra lovpligtige på trækkende aksler fra 1. december til 31. marts ved kørsel i vintervejr (slud, sjap
islag, isslag, sne, is, rim m.v.). Dækkene skal være grovmønstret med M+S mærkning. Mindste tilladte mønsterdybde
på trækkende køretøj er 5 mm i samme periode i vintervejr. For trailer/hænger er mindste tilladte mønsterdybde 1,6
mm. Pigdæk er tilladt fra 1. oktober til 15. april. Hvis monteret skal det være på alle hjul. Hvis pigdæk er monteret på
trækker, skal pigdæk også være monteret på trailer. Pigdæk må gerne være monteret på trailer, selvom trækker er uden
pigdæk.

