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Værd at vide i forbindelse med fyrværkerisalg 2020 

Håndsprit på salgssteder for fyrværkeri

Som led i at forebygge smitte med coronavirus er der krav om håndsprit i butik-

ker, både til kunder og ansatte. Derfor giver Sikkerhedsstyrelsen i 2020 dis-

pensation til at have håndsprit på salgssteder for fyrværkeri, hvis disse ret-

ningslinjer følges:

 Håndsprit til brug for kunder skal placeres ved indgangen til salgsste-

det.

 Håndsprit til brug for medarbejdere skal placeres på disken med god 

afstand til fyrværkeri. Begræns mængden mest muligt og vær op-

mærksom på, at håndsprit er brandfarligt. 

 Ekstra håndsprit til opfyldning skal opbevares på afstand af fyrværkeri. 

Det må ikke placeres i baglokale, på lager, i container eller andre ste-

der, hvor der opbevares fyrværkeri.

Alt fyrværkeri, herunder helårsfyrværkeri, skal være CE-mærket

Alt fyrværkeri, der sælges til forbrugere i Danmark, skal være CE-mærket. Dette 

gælder også helårsfyrværkeri, og derfor skal alle, der sælger helårsfyrværkeri 

som hundepropper, bordbomber, stjernekastere eller isfontæner, sikre sig, at 

produkterne er CE-mærkede. 

Ved Sikkerhedsstyrelsens kontrolbesøg i forbindelse med nytåret vil vi tjekke, 

at helårsfyrværkeri lever op til reglerne og blandt andet er korrekt mærket. 

Siden 2017 har det været et krav, at alt fyrværkeri skal være CE-mærket. Frem 

til sommeren 2019 var der dog dispensation til, at hundepropper måtte sælges 

uden CE-mærkning. Denne mulighed er der ikke længere, og derfor skal alt 

helårsfyrværkeri, der sælges, nu være CE-mærket. 

Hvis Sikkerhedsstyrelsen ved et tilsyn konstaterer, at der er helårsfyrværkeri 

uden CE-mærkning til salg, bliver det betragtet som et brud på fyrværkeriloven 

og kan blive anmeldt til politiet. Overtrædelser af fyrværkeriloven kan straffes 

med bøde.
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80 procent af de overtrædelser, der blev konstateret ved Sikkerhedsstyrelsens 

tilsyn ved nytåret 2019-2020, drejede sig om helårsfyrværkeri, der ikke var CE-

mærket. Overtrædelserne af fyrværkeriloven er blevet videregivet til politiet, 

der har udstedt bøder. 

Helårsfyrværkeri omfatter en række fyrværkeriprodukter, der må sælges og an-

vendes hele året. Det drejer sig om:

 Bengalske fakler

 Knallerter

 Isfontæner

 Håndholdte stjernekastere

 Ikke håndholdte stjernekastere

 Trækbordbomber

 Bordbomber

 Knaldperler

 Hundepropper

 Knaldbånd

 Knaldhætter

Helårsfyrværkeri er defineret i bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbe-

varing, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotek-

niske artikler § 5, stk. 2.
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