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DAGENS PROGRAM
• 09:30 Morgenmad
• 10:00 Gennemgang af reglerne for salg og opbevaring af fyrværkeri
• 11:00 Workshop
• 12:00 Frokost 
• 12:30 Workshop 
• 14:00 Kaffe med sødt 
• 14:15 Digitalisering
• 14:45 Opsamling og afrunding 
• 15:00 Tak for i dag



HVEM MÅ VI SÆLGE 
FYRVÆRKERI

•ALLE



OPBEVARING OG SALGSPERIODER
• Fra den 24. november til den 14. december

På lager i detailleddet
• Fra den 15. december til den 31. december 

I butikken / salgstelt og på lageret
• Fra den 1. januar til den 1. februar

På lager i detailleddet
• Fra den 2. februar til den 23. november

Ved grossist / importør
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ANVENDELSES PERIODE

27. december – 1. januar



ANMELDELSER

• Salgssted i butik
Bek. 1424 § 13 stk. 3
Anmeldelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 
dage før opbevaringen påbegyndes.



TILLADELSE
Bek. 1424 § 13 stk. 1 
Fyrværkeri må ikke opbevares uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Bek. 1424 § 15 stk. 1 
Ansøgningen om tilladelse, skal være vedlagt det fornødne 
tegningsmateriale, en beskrivelse af virksomhedens arbejdsmæssige 
rutiner og af opbevaringsforholdene.



OPBYGNING AF DE TEKNISKE FORSKRIFTER





SALGSSTEDER



TYPER AF SALGSSTEDER



INDRETNING AF BUTIK



SALGSSTED I DET FRI



INDRETNING AF SALGSSTED I DET FRI



INDRETNING AF SALGSSTED I DET FRI

Helårsfyrværkeri
Bordpynt og lign.

5 meter fra disk 
+

ekstra vandslukker



DISPENSATION 
Dispensation til at sælge helårsfyrværkeri ved selvbetjening og nytårsrelaterede varer ved salgssted i 
det fri
• Personlige pyntegenstande: (eks. hatte, masker, parykker, hagesmække, tiara, seler, handsker)
• Bordpynt: (eks. serpentiner, guirlander, tudehorn, konfetti, konfettirør, konfetti, spray, konfetti 

pistoler med magasiner, balloner, sugerør, glow in the dark artikler)
• LED artikler: (eks. balloner, briller, lyskæder)
• Førstehjælpsudstyr: (eks. førstehjælpskasser, høreværn, ørepropper)

OBS! DER MÅ IKKE SÆLGES STEARINLYS



VILKÅR FOR DISPENSATION

• Helårsfyrværkeri og nytårsrelateret varer placeres minimum 5 meter fra disken.

• Der placeres en ekstra brandslukker ved udgangen.



TYPER AF OPBEVARINGSSTEDER



OPBEVARING I CONTAINER
• 50 kg NEM konsumfyrværkeri i tilknytning til butikken eller salgsstedet i det fri

• Ingen krav til udslyngningsgitter
• Ingen krav til sprinkler

• 500 kg NEM helårsfyrværkeri (højest 250 kg NEM 1.4G og 1.3G)

• 380/190 kg NEM konsumfyrværkeri 
• Fast krav om udslyngningsgitter
• Fast krav om sprinkler



CONTAINER MED 50 KG NEM



CONTAINER MED 380 KG NEM



EMBALLAGE
• Skal opbevares i godkendt lukket emballage



HÅNDTERING AF 
FYRVÆRKERI
• Ved enhver opbevaring af fyrværkeri, skal 

der udvises forsigtighed

• På opbevaringssteder må der kun 
opbevares fyrværkeri.

• Opbevaringssteder skal holdes aflukkede, 
når der ikke indsættes og eller udtages 
varer.
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