
 
 

 

 
INFORMATION TIL PROFESSIONELLE SCENE- OG FESTFYRVÆRKERE 
 

Fyrværkerireglerne ændres fra 1. oktober 2021. 

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

betyder, at der sker en række ændringer for importører, forhandlere, professio-

nelle fyrværkere og andre, der beskæftiger sig med fyrværkeri.  

Her får du en oversigt over de væsentligste ændringer i bekendtgørelse 1798 

om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse 

 

Ændringer i bekendtgørelse 1798 

Her får du en oversigt over de væsentligste ændringer for fest- og scenefyrvær-

kere i bekendtgørelse 1798 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdra-

gelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 

(tidligere bekendtgørelse nr. 1424): 

 

• Hvis du som godkendt fest- eller scenefyrværker søger tilladelse til anven-

delse efter § 32, stk. 1, skal ansøgningen om tilladelse bl.a. indeholde 

målsat tegningsmateriale for afskydningsstedet. Hvis du søger om tilla-

delse til anvendelse af scenefyrværkeri indendørs, skal ansøgningen des-

uden vedlægges fornødent tegningsmateriale som dokumentation for en 

række nærmere angivne krav (§ 34).  

• Professionelle fyrværkere skal ikke søge om afskydning af konsumfyrvær-

keri, hvis afskydningen foregår fra 27. december til og med 1. januar (§ 

42, stk. 1). 

• Når der anvendes professionelt fyrværkeri, skal der tages hensyn til pro-

duktparametrene for den enkelte fyrværkeriartikel (§ 45, stk. 3). 

• Der er nu to muligheder for sikring, når det elektriske tændsystem til sce-

nefyrværkeri monteres (§ 47, stk. 1, nr. 4). 

• Beredskaberne har 30 dages frist mod tidligere 14 dages frist til at be-

handle en ansøgning om tilladelse til anvendelse efter § 32, stk. 1, (§ 60, 

stk. 4). 

 

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

sionelle fyrværkere.   

 

Bekendtgørelserne om fest- og scenefyrværkere 

Bekendtgørelsen om godkendelse som fest- og scenefyrværker har nu nr. 

1797, og bekendtgørelsen om godkendelse og udøvelse af erhverv som fest- 

eller scenefyrværker på baggrund af udenlandske kvalifikationer har nr. 1788. 

Der er kun sket mindre ændringer i de to bekendtgørelser.  

  

Har du spørgsmål? 

Du kan finde mere information på www.sik.dk/erhverv/produkter/fyrvaer-

keri. 

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

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

 

 

Venlig hilsen 

Sikkerhedsstyrelsen 
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