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FRÅGAN ÄR HUR man gör 
sig av med dom gamla 
nödraketerna? Enligt lag 

får du bara skjuta upp dem i en 
nödsituation, inte annars. Inte 
ens på nyårsafton, även om det 
kan verka lockande.

– Nej, absolut inte, säger sjö- 
räddningsledare Lina Toresson, 
Sjö- och flygräddningscentralen 
JRCC.

– Nödraketer får bara använ-
das när det är fara för livet, aldrig 
annars. Varje år får vi mellan 20 
och 40 påringningar från folk 
som observerat röda nödraketer. 
Bedömer vi observationerna 
som allvarliga skickar vi ut rädd-
ningsenheter. Skulle då någon ha 
skickat upp nödraketer av okun-
skap eller okynne så kan ju detta 
faktiskt kosta någon livet. Hur då 
livet, tänker du kanske? Jo, om 
någon verkligen råkar i sjönöd så 
är räddningsresurserna upptagna 
och letar efter nödställda på ett 
annat ställe, helt i onödan. Så 
skjut aldrig upp gamla nödrake-
ter för att bli av med dem, säger 
Lina Toresson bestämt.

Hur kan du då bli av med 
dem på ett lagligt sätt?

Vid kontakt med ett par av de 
större båttillbehörsföretagen, 
Hjertmans och Erlandssons 
Brygga, så får vi svaret att de tar 
emot utgångna raketer och hand-
bloss om kunden köper nya, inte 

annars. Det är en krånglig och 
dyr hantering för dem och olön-
sam. Man kan förstå dem:

NÄR VI KONTAKTAR Stena Recycling 
får vi veta att de tar emot det som 
”Pyroteknik, nödsignaler” till 
en kostnad av 75 kr/kg. Dessut-
om tillkommer en kostnad för 
rapportering av farligt avfall till 
Naturvårdsverket (!) om 250 kr 
om Stena Recycling hämtar det 
farliga avfallet. Lämnar man in 

det själv kostar rapporteringen 
bara 200 kr. Raketerna måste 
transporteras i så kallade kem-
kartonger som kostar 45 kr/st. 
Men inte nog med det: ska man 
själv transportera till en av Stena 
Recyclings anläggningar måste 
man dessutom behöva transport-
tillstånd för spårbarheten. Att bli 
av med några gamla raketer den 
vägen är som synes både dyrt och 
krångligt, minst sagt.

Men polisen då, tar de emot 

Skjut aldrig upp gamla nödraketer!
Det är nog många av oss som har nödraketer ombord som är äldre än tre år. Några av dom kan 
nog fungera även efter utgångsdatum men du kan aldrig vara riktigt säker. Så även om raketer  
och nödbloss kostar en slant så bör du byta dem när det är dags. Text: Bengt Anderhagen 

utgångna nödraketer? 
– Nej, svarar de helt kort hos 

polisens nationella mediecenter.
Vi har dock hört att polisen 

tar emot pyrotekniska bara man 
kontaktar dem innan. Dessutom 
så brukar även återförsäljarna 
vara hyggliga om man ber dem 
snällt och vänligt. Men som sagt: 

SKJUT ALDRIG UPP nödraketer om 
du inte är sjönöd och det är fara 
för livet! ✪

Nödraketer ska aldrig skjutas upp, om du inte är i sjönöd och det är fara för livet.

Lina Toresson, JRCC.
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