
 

 

 

 

 

Høring over udkast til fire nye fyrværkeribekendtgørelser  

Hermed sendes udkast til følgende nye bekendtgørelser på fyrværkeriområdet: 

 Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. 

 Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, er-

hvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. 

 Bekendtgørelse om godkendelse som fest- eller scenefyrværker. 

 Bekendtgørelse om godkendelse og udøvelse af erhverv som fest- eller 

scenefyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikatio-

ner. 

Sikkerhedsstyrelsen anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger til ud-

kastene senest tirsdag den 22. juni 2021. Høringssvar sendes til sik@sik.dk, 

gerne med angivelse af journalnummer EMN-00-02-000034. 

Produktkravene til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er blevet en del af 

lov om produkter og markedsovervågning (produktloven). Som følge heraf revi-

deres bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, så 

den bringes i overensstemmelse med produktloven.  

Der foretages samtidig en revidering af bekendtgørelse om indførsel, fremstil-

ling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre 

pyrotekniske artikler, så artikelkategoriseringen i højere grad bringes i overens-

stemmelse med det pyrotekniske direktiv. Konkret betyder det, at F3-fyrværkeri 

fremadrettet bliver en kategori, der kun må anvendes af professionelle aktører. 

Derudover vil F1-fyrværkeri fremadrettet kunne anvendes hele året. For så vidt 

angår F3-fyrværkeri indføres en overgangsperiode på fire år.  

Derudover foretages i denne bekendtgørelse en række øvrige ændringer, bl.a. 

indføres krav om digital kommunikation ligesom der foretages ændringer i bilag 

1, de tekniske forskrifter, særligt vedrørende opbevaring i detailledet.    

Som følge af ændringerne i de to ovenfor nævnte bekendtgørelser foretages en 

række konsekvensrettelser i de øvrige to bekendtgørelser, bekendtgørelse om 

godkendelse som festfyrværker og bekendtgørelse om godkendelse og udø-

velse af erhverv som festfyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæs-

sige kvalifikationer. 

Ændringerne i bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdra-

gelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, 
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vurderes at have mindre økonomiske eller administrative konsekvenser for er-

hvervslivet.  

Spørgsmål kan rettes til Karin Karstens Mølhave på tlf. nr. 33 73 20 00.  

Høringsmaterialet er tilgængeligt på høringsportalen på www.hoeringsporta-

len.dk. Vi gør opmærksom på, at indkomne høringssvar kan blive offentliggjort 

på høringsportalen.  

Venlig hilsen 

Karin Karstens Mølhave 
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