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NU MÅ DU KØBE
FYRVÆRKERI – MEN DU SKAL
VENTE MED AT FYRE DET AF.
Fra tirsdag den 15. december er det lovligt at sælge raketter,
batterier og heksehyl på landets fyrværkerisalgssteder.
Men man må dog væbne sig med tålmodighed - der må kun
fyres af fra den:
27. december 2020 til den 1. januar 2021
Sidste nytår måtte 226 danskere på skadestuen efter en
fyrværkeriulykke, og derfor fremhæver vi
Sikkerhedsstyrelsens vigtige budskaber:
Husk sikkerhedsbriller, hold afstand og brug kun
lovligt fyrværkeri.

I 2020 er det ikke kun fyrværkeriet, vi skal holde afstand til –
det er også hinanden. Pas på jer selv.

STRAFFENE FOR AT AFF YRE F YRVÆRKERI MOD
BORGERE, POLITI OG BRANDVÆSEN ER NETOP
BLEVET SK ÆRPET.
Et bredt flertal i Folketinget besluttede den 3. december i år at indføre en ny,

selvstændig bestemmelse i straffeloven - §119b - om angreb med genstande
(herunder sten og fyrværkeri) på personer i offentlig tjeneste eller hverv.
Med bestemmelsen ønsker politikerne at understrege alvoren ved den form
for forbrydelse over for blandt andre ansatte ved politi og brandvæsen.
Samtidig har politikerne ligeledes ønsket at skærpe straffen for kast eller
affyring af genstande mod personer.
Det betyder, at straffen fra den 15. december 2020 skærpes med en

tredjedel, hvis der affyres fyrværkeri mod personer på gaden – uanset om
det er myndighedspersoner eller almindelige borgere. Hvis man tidligere ville
have fået en fængselsstraf på seks måneders fængsel, vil straffen nu stige til
otte måneders fængsel, ligesom muligheden for at varetægtsfængsle i den
type sager øges.

