
 

 

 

 

Nr.  Spørgsmål Svar 

 Må danskerne affyre fyrværkeri til nytår? Ja, i perioden fra 27. december 2020 til og 

med 1. januar 2021. Det er samme periode 

som tidligere år. Husk fyrværkerirådene 

om at holde afstand og bruge beskyttel-

sesbriller – og i år også coronaretningslin-

jerne om forsamlingsforbud, afstand, 

håndsprit mm. 

 Mange af de steder, der skal lukke, sælger 

fyrværkeri. Hvordan skal danskere købe sik-

kert fyrværkeri? 

Det vil fortsat være muligt at købe fyrvær-

keri i nogle dagligvarebutikker. 

 

Derudover vil fyrværkeriforhandlere, der 

hovedsageligt sælger fyrværkeri (eller an-

dre dagligvarer) også kunne holde åbent i 

perioden mellem jul og nytår. 

 

Øvrige fyrværkeriforhandlere (eksempel-

vis byggemarkeder) kan alene sælge fyr-

værkeri ved fjernhandel, med mulighed 

for afhentning i butikken hhv. nu, hvis de 

er over 5000 m2 og efter d. 25 dec., hvis 

de er under 5000 m2. 

 

Fjernsalg kræver blot anmeldelse til Sik-

kerhedsstyrelsen, inden der åbnes for sal-

get. 

 Er fyrværkeri en dagligvare? Ja, fyrværkeri er en dagligvare, hvorfor 

butikker, der alene sælger fyrværkeri, be-

tragtes som dagligvarebutikker.  

 

Butikker, der primært sælger udvalgsva-

rer, så som byggemarkeder og havecentre, 

er udvalgsvarebutikker. De kan derfor 

alene sælge fyrværkeri ved fjernhandel, 

med mulighed for afhentning i butikken 

hhv. fra nu af, hvis de er over 5000 m2 og 

efter d. 25 dec., hvis de er under 5000 m2.  

 Fjernsalg af fyrværkeri skal normalt anmel-

des til Sikkerhedsstyrelsen senest 14 dage før 

start på salget. Hvad gør forhandlere, der 

ikke kan nå det i år? 

Der blive set bort fra fristen på 14 dage i 

2020. Fjernsalg skal blot være anmeldt til 

Sikkerhedsstyrelsen, inden salget åbner. 

 Må andre fyrværkerisælgere, som fx bygge-

markeder, havecentre og andre ikke daglig-

varebutikker også sælge fra et telt eller en 

container i perioden fra d. 25 – 31. december 

2020? 

Nej, de må de ikke. Det er alene dagligva-

rebutikker, der fortsat må sælge fyrvær-

keri fra fysiske butikker i perioden fra den 

25. december til den 31. december 2020.  
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Udvalgsvarebutikker, så som byggemar-

keder, havecentre, malerforretninger mv. 

skal holde lukket i denne periode.  De kan 

derfor alene sælge fyrværkeri ved fjern-

handel, med mulighed for afhentning i bu-

tikken hhv. fra nu af, hvis de er over 5000 

m2 og efter d. 25 dec., hvis de er under 

5000 m25000 m2. 

 Må selvstændige fyrværkerisælgere, der 

alene sælger fyrværkeri, fortsat holde åbent 

mellem jul og nytår? 

Ja, hvis de udelukkende forhandler fyr-

værkeri, fx fra et salgstelt, må de fortsat 

holde åbent, idet de er dagligvarebutikker.  

 Må man bestille fyrværkeri til levering på sin 

privatadresse? 

Ja, men for forhandleren kræver det, at 

transporten efterlever reglerne for trans-

port af farligt gods (ADR-reglerne). 

 Hvem må i givet fald levere det? Det må en chauffør, der overholder reg-

lerne for transport af farligt gods (ADR-

reglerne). Dvs. chaufføren skal have 

ADR-bevis. 

 Hvis man som forbruger ikke har mulighed 

for at affyre sit fyrværkeri, hvordan skal man 

så forholde sig, hvis man allerede har købt 

fyrværkeri? 

Man må opbevare fyrværkeri hjemme 

frem til næste nytår, dog kun op til 5 kg 

NEM (nettoeksplosivindhold – det skal 

være angivet på fyrværkeriet). Det skal 

opbevares tørt og på afstand af elektriske 

apparater og varmekilder.  

 

Der er også mulighed for at aflevere ikke 

afskudt fyrværkeri på nogle kommunale 

genbrugspladser. Tjek i den enkelte kom-

mune, hvor der må afleveres fyrværkeri.  


