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Det er dit 
ansvar

Fyrværkeri er farligt og skal behandles derefter  Uanset  
om du ejer eller blot arbejder i butikken, er det dit ansvar, 
at fyrværkeri håndteres ansvarligt  

Husk egenkontrol
Hvis du ejer et salgssted, hvor der sælges fyrværkeri i 
perioden	15.-31.	december,	skal	du	sikre,	at	der	foretages	
egenkontrol på salgsstedet hver dag, inden salgsstedet 
åbner for kunder 
Du skal som minimum sikre, at dette kontrolleres:
-	at	der	ikke	opbevares	mere	fyrværkeri	end	det	tilladte.
-	at	salgsstedet	er	indrettet	korrekt	efter	de	tekniske									
   forskrifter og at der er korrekt brandslukningsmateriel  
   ved salgsstedet 
-	at	tilstødende	lokaler	eller	containere,	hvor	der	opbe-
   vares fyrværkeri, er indrettet korrekt efter forskrifterne 

Skriftlig dokumentation for egenkontrollen skal opbeva-
res på salgsstedet i hele salgsperioden, og det skal efter 
anmodning fremvises eller fremsendes ved kontrol 

Brandmyndighederne
De	lokale	brandmyndigheder	foretager	stikprøvekontrol	
over hele landet  Er forholdene ikke i orden, kan fyrvær-
keriet	blive	konfiskeret	og	butikken	risikerer	at	få	en	bøde.	
Salg og håndtering af fyrværkeri skal altid anmeldes til 
kommunalbestyrelsen 

Tryghed i hjemmet
Det skal være sikkert 
og trygt for borgerne 
at omgive sig med 
el, gas, fyrværkeri 
og almindelige 
forbrugerproduk-
ter i dagligdagen  
Sikkerhedsstyrelsen 
arbejder for at skabe 
tryghed i de danske 
hjem  Læs mere på 
www sik dk
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Husk	i	øvrigt,	at	man	skal	være	over	18	år	for	at	håndtere	og	
sælge fyrværkeri 

Tretrinsraketten
Reglerne kan deles op i tre trin:

1.	 	Det	første	handler	om,	hvordan	fyrværkeriet	skal	 
opbevares og behandles på varelageret

2.	  Fokuserer på, hvordan du håndterer fyrværkeriet  
korrekt i butikken

3.	  Tredje trin handler om, hvordan du klæder dine kunder 
sikkert på, når de skal bruge fyrværkeriet 
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Sådan håndterer 
du fyrværkeri på
lageret

Ved modtagelsen 
Stil kasserne ind på lageret med det samme  Lageret 
skal	overholde	kravene	i	bekendtgørelse	nr.	1798	af	
09/09/2021	om	indførsel,	fremstilling,	opbevaring,	
overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri 
og	andre	pyrotekniske	artikler,	Bilag	1	(tekniske	forskrif-
ter), som du finder på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside 
(www.sik.dk).	Tjek	at	kassernes	mærkning	og	indhold	
er korrekt, så du er sikker på, at du har fået det, du har 
bestilt  Det er meget vigtigt, at du tjekker fyrværkeriet 
for skader  En ublid håndtering af kasserne kan have 
ødelagt	noget	af	indholdet,	og	det	er	dit	ansvar,	at	du	
kun sælger fyrværkeri, der er intakt  

Opbevaring på lager 
Konsumfyrværkeri må kun opbevares på butikkens 
lager	i	perioden	fra	24.	november	til	1.	februar.	I	peri-
oden	fra	24.	november	til	14.	december	skal	konsum-
fyrværkeriet	endvidere	opbevares	i	ubrudt	transport-
emballage  Lageret skal være adskilt fra butikkens 
salgslokaler	og	være	forsynet	med	en	tætsluttende	dør.	
Fyrværkeriet	skal	placeres	mindst	2	meter	fra	enhver	
type af varmekilde, f eks  varmeapparater  
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Fakta
NEM står for Netto 
Eksplosiv Mængde 
og er et mål for, 
hvor meget krudt 
der er i fyrværkeriet. 
NEM-vægten skal 
stå på fyrværkeriet 
og kan evt. stå på 
emballagen og 
transportkassen

Behandl fyrværkeriet forsigtigt – også på lageret  Hold 
orden, og smid aldrig med kasserne  Brug kniv eller 
andet	gnistfritværktøj,	når	du	åbner	en	kasse	med	
fyrværkeri  

Åbn kun de kasser, du bruger af  Luk dem igen, når du 
ikke bruger dem – eksempelvis efter lukketid 

Opbevaring i lagerlokale eller container
I	en	container	er	det	tilladt	at	opbevare	fyrværkeri	med	
op	til	50	kg	NEM,	hvis	der	ikke	er	udslyngningsgitter	i	
containeren,	og	op	til	380	kg	NEM,	hvis	der	er	udslyng-
ningsgitter.	Der	skal	være	mindst	10	meters	afstand	til	
bygninger,	andre	containere,	naboskel,	parkering	og	
brændbar vegetation  

I	en	lagerbygning	må	der	opbevares	fyrværkeri	med	op	
til	250	kg	NEM.
Lagerrummet må ikke bruges til andre formål, og der 
må ikke være beboelse i bygningen  

Der	skal	være	mindst	40	meters	afstand	til	beboelses-
bygninger	og	mindst	100	meter	fra	døre,	vinduer	og	
porte til åbninger i andre bygninger  
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Så mange kg NEM må du opbevare
I	alt	må	du	opbevare	50	kg	NEM,	fordelt	med	12,5	kg	NEM	
(alm.	konsumfyrværkeri)	ved	salgsområdet,	12,5	kg	NEM	
fyrværkeri,	der	må	sælges	ved	selvbetjening	mindst	5	
meter	fra	salgsområdet	og	op	til	25	kg	NEM	i	tilstødende	
lokale.	Det	kræves,	at	der	i	det	tilstødende	lokale:	

• Ikke	er	brandfarlige	væsker	eller	F-gas	i	lokalet
• 	Ikke	er	andre	brandfarlige	materialer	i	lokalet,	 

fx papir, pap, træ, stearinlys eller lignende  

Ellers	må	du	kun	opbevare	12,5	kilo	NEM	på	lager,	du	skal	
dog	være	opmærksom	på,	at	fyrværkeriet	ikke	må	opbe-
vares	sammen	med	brandfarlige	væsker	eller	F-gas.
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Sådan håndterer 
du fyrværkeri i 
butikken

Tjek fyrværkeriet, inden du sælger det 
Konsumfyrværkeri skal altid være mærket med et CE 
mærke.	CE-mærket	betyder,	at	fyrværkeriet	er	kontrolleret	
af et bemyndiget organ  

Opbevaring på salgsstedet
• Udstillinger	skal	bestå	af	attrapper.	�	
• 	Mindst	en	meter	til	elektroniske	kilder,	f.eks.	

kasseapparat  

Placering af salgssted 
Salgsstedet	må	naturligvis	ikke	blokere	butikkens	flugtveje.	
Kommunalbestyrelsen kan forbyde eller fastsætte nær-
mere	betingelser	for	placering	af	salgsstedet,	hvis	det	er	
nødvendigt	for	at	sikre	rednings-	og	slukningsmuligheder	i	
tilfælde af brand  

Butikker, hvor der sælges konsumfyrværkeri, må ikke have 
fælles	flugtveje	med	andre	butikker.	

Hvis	du	ønsker	at	have	et	salgssted	udenfor	butikken,	
skal du have tilladelse fra kommunalbestyrelsen  På et 
salgssted	i	det	fri	må	der	opbevares	op	til	50	kg	NEM	
konsumfyrværkeri  

Husk, at fyrværkeri 
kun må opbevares 
og sælges i butik-
ken i perioden fra 
15. december til og 
med 31. december.

15 
december

31 
december
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Begrænset selvbetjening
Konsumfyrværkeri må ikke sælges ved selvbetjening  Pro-
dukterne skal være udenfor kundens rækkevidde, fx bag 
disken.	Kun	visse	typer	fyrværkeri	i	kategori	F1	(det,	der	
tidligere måtte sælges som helårsfyrværkeri) må sælges 
ved selvbetjening  

Sælg aldrig defekte varer 
Er pinden knækket på en raket, eller drysser der krudt 
ud af fyrværkeriet, må du aldrig sælge det  Heller ikke 
til nedsat pris! Butikken må kun sælge sikre produkter  
Defekt fyrværkeri skal lægges forsigtigt i en ”brokkasse”, 
som stilles et forsvarligt sted, og aldrig sammen med det 
fyrværkeri,	du	agter	at	sælge.	Husk	at	lukke	kassen.	Du	bør	
bruge en af de kasser, du har modtaget fyrværkeriet i, da 
de er beregnet til formålet  Desuden skal det sendes retur 
til	producenten.	

Knaldperler og hundepropper må ikke komme i brokkas-
sen.	De	kan	eksplodere	ved	tryk	eller	stød	og	antænde	
kassen 

Tips
•  Opvar dit  

fyrværkeri tørt
•  Opbevar det væk 

fra elektriske 
apparater og 
varmekilder fx 
varmeapparater

•  Opbevar fyrvær-
keri utilgængeligt 
for børn
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Sådan håndterer du 
salg af fyrværkeri

Du	må	ikke	sælge	fyrværkeri	til	børn.	Det	er	også	dit	
ansvar at fortælle kunderne, hvordan de skal opbevare 
og affyre deres fyrværkeri  

Aldersgrænser
Fyrværkeri	i	kategori	F1,	der	må	sælges	hele	året,	må	kun	
sælges	til	personer,	der	er	fyldt	15	år.	Øvrigt	konsumfyr-
værkeri	må	kun	sælges	til	personer,	der	er	fyldt	18	år.	

Udlevér brugsvejledninger
Når	du	sælger	konsumfyrværkeri,	skal	der	altid	følge	
en brugsvejledning med  Vejledningen kan være en 
seddel, eller den kan være trykt direkte på produktet  
Vejledningen skal være på dansk og indeholde sikker-
heds-mæssige	forhold	omkring	opbevaring	og	brug	af	
fyrværkeriet  Er der ingen vejledninger, skal du kontakte 
producenten	eller	grossisten.	

Til supersælgeren
Du vil naturligvis gerne sælge så meget som muligt  
Men	husk,	at	privatpersoner	af	sikkerhedsmæssige	
årsager	kun	må	opbevare	max.	5	kg	NEM	fyrværkeri.	 
Det	er	en	god	idé	at	gøre	kunderne	opmærksomme	på	
det  

Vigtigt
•  Husk at sætte 

skilte op med 
aldersgrænser

•  Husk at sætte 
et skilt op med 
”rygning forbudt” 
ved salgsstedet

•  Husk at fyrværkeri 
kun må sælges 
fra 15. december 
til og med 31. 
december

•  Husk du skal have 
nem adgang til en 
vandslukker eller 
et håndsprøjte-
batteri.
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Nytårsrelaterede varer
Det er tilladt at sælge nytårsrelaterede varer, fx hatte, 
masker,	bordpynt,	LED-lyskæder	og	førstehjælpsudstyr,	
fra	et	salgssted	i	det	fri,	hvis	der	placeres	en	ekstra	
vandslukker ved udgangen
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Fyrværkeriets 
kategorier

Fyrværkeri der må sælges hele året
Bengalske fakler, knallerter, isfontæner, håndholdte  
stjernekastere, ikke håndholdte stjernekastere, træk-
bordbomber, bordbomber, knaldperler, hundepropper, 
knaldbånd og knaldhætter må sælges hele året ved 
selvbetjening  
Øvrigt	fyrværkeri	i	kategori	F1	må	sælges	hele	året,	men	
ikke som selvbetjening 

Konsumfyrværkeri
Fyrværkeri, der er beregnet til forbrugerne  Alt konsumfyr-
værkeri	skal	være	CE-mærket,	og	NEM-vægten	skal	altid	
fremgå  

Har du spørgsmål til fyrværkerisalget?
Læs mere om fyrværkeri på Sikkerhedsstyrelsens hjem-
meside	www.sik.dk.	Du	er	selvfølgelig	også	velkommen	til	
at	ringe	til	os	på	vores	hovednummer	på	33	73	20	00.

CE står for Communautés Européennes, de europæiske fællesskaber. 
CE-mærkningen er indført af Europa-Kommissionen. Det er Kommis-
sionen, der har fastlagt betingelserne for brug af mærkningen i de 
forskellige CE-mærkningsdirektiver. Direktiverne gælder også i Norge, 
Island og Liechtenstein, som har tilsluttet sig EØS-aftalen. CE-mærk-
ningen viser, at produktet opfylder de væsentlige krav i alle relevante 
CE-mærkningsdirektiver.
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Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg	Brygge	30
6700	Esbjerg

+45	33	73	20	00
sik@sik dk
www sik dk ©

	S
ik

ke
rh

e
d

ss
ty

re
ls

e
n

	2
0

2
1


