
 
 

 

 
INFORMATION TIL FORHANDLERE AF FYRVÆRKERI 
 

Fyrværkerireglerne ændres fra 1. oktober 2021. 

Fire bekendtgørelser på fyrværkeriområdet ændres fra 1. oktober 2021. Det 

betyder, at der sker en række ændringer, når du sælger fyrværkeri til forbru-

gere.  

 

Her får du en oversigt over de væsentligste ændringer for forhandlere af kon-

sumfyrværkeri i bekendtgørelse 1798 om indførsel, fremstilling, opbevaring, 

overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske 

artikler (tidligere bekendtgørelse nr. 1424): 

 

• Begrebet ”helårsfyrværkeri” forsvinder. Alt fyrværkeri i kategori F1 må 

fremover sælges hele året. De artikler, der tidligere var ”helårsfyrvær-

keri”, må sælges ved selvbetjening (§ 23 og § 26).  

• Forhandlere kan søge det kommunale beredskab om en generel tilladelse 

til at opbevare konsumfyrværkeri i kategori F1 hele året (§ 15).  

• Når der søges tilladelse til fjernsalg, skal det oplyses, hvordan fjernsalget 

foregår, hvor bestillingerne pakkes og udleveres og hvordan det sikres, at 

der kun sælges til personer over de tilladte aldersgrænser (§ 27). 

• Det kommunale beredskab kan forbyde salg og opbevaring i detailleddet, 

hvis en forhandler overtræder reglerne på området (§ 70). 

 
Regler med overgangsperiode 

• Fra 1. oktober 2023 er det ikke længere tilladt at sælge konsumfyrvær-

keri i sortimenter, der samlet indeholder mere end 5 kg NEM. 

• Fra 1. oktober 2025 må fyrværkeri i kategori F3 kun anvendes af profes-

sionelle fyrværkere.   

 

Ændringer i tekniske forskrifter 

• Det bliver tilladt at tage en fyrværkeriartikel, der fejler, ud af en sorti-

mentspakning, hvis de enkelte artikler i pakken er konstrueret og mærket 

til salg enkeltvis, men det er ikke tilladt at lægge en ny artikel i sortimen-

tet (pkt. 2.1.2). 
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• I salgstelte må der fra 1. oktober 2021 også sælges nytårsrelaterede va-

rer (fx hatte, masker, bordpynt, LED-lyskæder og førstehjælpsudstyr). Det 

kræver dog, at der placeres en ekstra vandslukker ved udgangen (pkt. 

2.3.1). 

• Der er nye krav til et salgssted, der anvendes til fjernsalg (pkt. 2.4). 

• Ejeren af et salgssted skal sikre sig, at personalet er grundigt instrueret i 

relevante regler. Ejeren skal også føre egenkontrol med, at reglerne over-

holdes, og egenkontrollen skal kunne dokumenteres skriftligt (pkt. 2.11.1 

og 2.11.2). 

• Opbevaringsrum og containere skal holdes lukkede, når der ikke indsæt-

tes og udtages varer, og de skal være aflåste, når de ikke er under opsyn 

(pkt. 2.11.9). 

• Der skal ikke skiltes med ”forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild” 

og ”farligt fyrværkeri”, når der i en butik udelukkende opbevares fyrvær-

keri, der må sælges ved selvbetjening (pkt. 2.11.13). 

 

Har du spørgsmål? 

 Vil du vide mere, kan du finde mere information på www.sik.dk/erhverv/pro-

dukter/fyrvaerkeri. 

Der er link til bekendtgørelserne på www.sik.dk/erhverv/produkter/fyrvaer-

keri/love-og-regler/love-og-regler-om-fyrvaerkeri. 

 

 

Venlig hilsen 
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