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Fyrværkeri:

Tiden for knald og brag nærmer sig - med fest, farver og farer. Og masser af regler
for, hvad man må og ikke må, straffe og muligheder for at få erstatning, når man
kommer til skade.

Reglerne:

Der er mange regler om fyrværkeri, der skal begrænse risiciene og dermed skader-
ne.

Du må fyre fyrværkeri af i perioden 1. december - 5. januar. Resten af året er det
ulovligt for privatpersoner at bruge fyrværkeri. Og i år er det nok sidste år, hvor vi
kan købe og fyre raketter og heksehyl af i hele december. Fra næste år skal perio-
den være kortere, siger regeringen.

Du må kun opbevare op til fem kg. krudt, også kaldet "netto eksplosiv stofmæng-
de". Fyrværkeriet skal være sikkerhedsgodkendt - det kan du se ved, at det er
mærket med et SIK-nr. (Godkendt af Sikkerhedsstyrelsen) eller CE-mærket (vur-
deret af et bemyndiget organ).

Det er ulovligt for unge under 18 år at købe fyrværkeri - dog må de gerne købe
knaldhætter, knallerter, bordbomber og den slags.

Straffe:

Overtrædelser af fyrværkeriloven straffes med bøde eller under skærpede omstæn-
digheder med fængsel indtil 2 år.

Overdragelse af professionelt fyrværkeri til andre end de, der er berettiget til at
erhverve det, straffes med bøder på ikke under 5.000 kr, der stiger efter, hvor stor
krudtmængden er,

Hvis forbrugere i øvrigt køber eller anvender fyrværkeri i strid med loven, må de
forvente en bøde på mindst 2000 kr. Hvis der er tale om en privatperson og meget
beskedne mængder, siger forskrifterne dog, at der "normalt må overvejes en bøde-
størrelse på 500-1000 kr.”

For så vidt angår salg uden for de tilladte perioder forudsættes en bødestørrelse på
ikke under 5.000 kr. Hvor en forbruger opbevarer mindre mængder fyrværkeri un-
der omstændigheder, hvor der ikke er konkret fare for skade på personer, ejendom
eller miljøet, kan der fastsættes lavere bøder, dog ikke under 2000 kr.



Side 2

I 2009 blev en mand dømt for at have indført 343.000 kanonslag. Han forklarede,
at det var en fejl, at kanonslagene kom til Danmark, men han blev idømt en bøde
på 60.000 kr.

En anden mand blev i 2012 idømt 8 måneders fængsel (4 måneder betinget) for
gennem 1 år at have hjulpet med at fremstille ulovlige kanonslag og for at have
transporteret og distribueret i alt 500.000 - 600.000 kanonslag.

Skader:

Såfremt uheldet er ude, og raketten eksploderer i forbindelse med affyringen, kan
skaderne være store.

For 8 år siden tabte to ansatte ved et uheld en kasse raketter, som eksploderede.
Ulykken i Seest kostede en brandmand livet og gjorde for en tid 2000 personer
hjemløse.

Hvert år kommer 200 - 300 mennesker alvorligt til skade ved nytårsfestlighederne.
Sidste år var en tredjedel af de 241 tilskadekomne under 18 år - en væsentlig del
af dem var blot tilskuere.

En tredjedel af skaderne er alvorlige. Øjenskader samt afsprængte fingre og arme
er nogle af de fyrværkeriskader, som vi danskere rammes af hvert år.

En god ulykkesforsikring opvejer på ingen måde skaden, men kan dog være med til
at afhjælpe en økonomisk vanskelig situation med eventuel længere sygemelding
eller omkostninger til f.eks briller eller andre typer hjælpemidler.

Med en forsikringssum på 1.000.000 kr. medfører f. eks bortsprængte fingre på
højre hånd en erstatning på 550.000 kr. Såfremt alene pegefingeren bliver sprængt
væk, erstattes den med 100.000 kr. Tab af hele højre hånd giver en erstatning på
600.000,00 kr., og tab af syn på det ene øje giver erstatning på 200.000,00 kr.

Såfremt der er tale om en defekt i selve fyrværkeriproduktet, kan der være blive
tale om et produktansvar, hvilket vil give mulighed for at rejse krav om godtgørelse
for svie- og smerte, mén, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt tab af indtje-
ningsevne (også kaldet for erhvervsevnetab).

Men generelt: Det er ikke pengene værd !

Pas på derude – og godt nytår.


