Kære fyrværkeriforhandler
Spørgsmål og svar om salg af fyrværkeri i 2020.
I Sikkerhedsstyrelsen har vi fået rigtigt mange henvendelser om begrænsningerne i fyrværkerisalget i 2020. Derfor har vi samlet svarene på nogle af de
ofte stillede spørgsmål.
Må jeg oprette et fyrværkerisalgssted, fx i et salgstelt, hvis min virksomhed
(fx en udvalgsvarebutik) er lukket på grund af coronarestriktionerne?
Hvis din virksomhed ikke er en dagligvarebutik (har dagligvarer som den primære varekategori), er det ikke tilladt. I så fald skal du oprette en selvstændig
virksomhed (dvs. en dagligvarebutik) til fyrværkerisalget, eller du kan lave fjernsalg (husk, at fjernsalg skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen).
Har du spørgsmål om oprettelse af virksomhed eller er du i tvivl, om din butik
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er en dagligvarebutik ifølge næringsloven, kan du læse mere på Virksomhedsguiden.dk eller kontakte Erhvervsstyrelsens kundecenter på tlf. 72 20 00 30.
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Må et lokale, der normalt bruges til andre formål, bruges til fyrværkerisalg?
Du skal kontakte det kommunale beredskab, hvis du skal have lokaler god-
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kendt til opbevaring og salg af fyrværkeri. Se en oversigt over beredskaberne:
brs.dk/da/borger/om-redningsberedskabet-i-danmark/redningsberedskabet-i-danmark/det-kommunale-redningsberedskab/find-dit-brandvasen/
Kan jeg lave fjernsalg, hvor jeg fx deler bestillingslister ud til kunderne eller
lader dem besøge et udstillingstelt med fyrværkeriattrapper?
Fysisk kontakt skal begrænses til udleveringen af fyrværkeriet ved fjernsalg
på grund af risikoen for smitte med coronavirus. Derfor skal bestilling og
betaling foregå uden fysisk kontakt mellem sælger og kunder, og dermed
er bestillingslister i papirform eller lignende ikke tilladt. Ved fjernsalg skal
kunderne kunne orientere sig om vareudvalget uden at møde fysisk op ved
bestilling og betaling. Derfor vil fx et udstillingstelt ikke være tilladt.
Hvordan får jeg tilladelse til at bringe fyrværkeri ud til mine kunder?
Fyrværkeri skal transporteres efter reglerne for farligt gods (ADR-konventionen
samt bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods). Det betyder blandt andet,
at chaufføren skal være uddannet til at transportere farligt gods.
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