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Uddrag af tekniske forskrifter

2.2 Butikker
2.2.1
Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan 
fastsætte nærmere vilkår for placering og indretning 
af salgsstedet for konsumfyrværkeri og andre pyro-
tekniske artikler i butikken, hvis dette skønnes nød-
vendigt for at sikre forsvarlige rednings- og sluknings-
muligheder i tilfælde af brand.

2.2.2
Butikker, hvor der sælges konsumfyrværkeri og andre 
pyrotekniske artikler, må ikke have fælles flugtvej el-
ler andet indendørs adgangsareal med andre butik-
ker. Dette gælder dog ikke butikker, hvor der alene 
sælges helårsfyrværkeri.

2.2.3
Ved salgssted i en butiks salgslokale må den samlede 
mængde af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske 
artikler ikke overstige 12,5 kg NEM.

2.2.4
Ud over de i punkt 2.2.3 nævnte fyrværkeriartikler 
må der i salgslokalet i en afstand af mindst 5 meter 
fra salgs-stedet opbevares en samlet mængde på 
højst 12,5 kg NEM helårsfyrværkeri.

2.2.5
I tilstødende lokaler, der er adskilt fra salgslokalet og 
forsynet med mindst tætsluttende dør hertil, må der 
opbevares en samlet mængde på højst: 
enten 12,5 kg NEM konsumfyrværkeri og andre py-
rotekniske artikler, såfremt der i lokalerne ikke findes 
brandfarlige væsker eller F-gas, 
eller 25 kg NEM konsumfyrværkeri og pyrotekniske 
artikler, såfremt der i lokalerne ikke findes brandfarli-
ge væsker, F-gas eller andet brandfarligt oplag.

2.2.6
Konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må 
ikke sælges ved selvbetjening. Dette gælder dog ikke 
helårsfyrværkeri.

2.2.7
Salgssteder for konsumfyrværkeri og andre pyrotek-
niske artikler må ikke placeres i bygningers flugtveje 
eller adgangsveje.

2.2.8
På salgssteder må konsumfyrværkeri ikke placeres 
tættere end 1 meter fra tændkilder.

2.2.9
I umiddelbar nærhed af salgsstedet skal forefindes 
mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker el-
ler én vandfyldt slangevinde.

2.2.10
I tilstødende lokaler, hvor der opbevares konsum-
fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. punkt 
2.2.5, skal der i umiddelbar nærhed af oplaget af kon-
sumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler fore-
findes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandsluk-
ker eller én vandfyldt slangevinde.

2.2.11
Ordensreglerne i afsnit 2.9 skal overholdes.

Reglerne
Tekniske forskrifter for salg, håndtering og 
opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotek-
niske artikler.

Der henvises til de generelle bestemmel-
ser i kapitel 1,og 2.1 samt ordensreglerne i 
afsnit 2.9.

Link til de samlede forskrifter
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