December 2021

Toldstyrelsen tilbageholder
mere fyrværkeri end tidligere
Toldstyrelsen har gennem de seneste år haft øget
opmærksomhed på ulovligt fyrværkeri. Det har ført
til, at styrelsen i 2020 tilbageholdt godt 600 kilo,
hvilket er rekord. I 2021 har Toldstyrelsen indtil videre tilbageholdt knap 430 kilo ulovligt fyrværkeri.
Som forbruger er det ulovligt at indføre fyrværkeri til Danmark. Det gælder både
fyrværkeri, der købes i udlandet og tages med hjem, og fyrværkeri købt i en udenlandsk webbutik. Det gælder også, selvom fyrværkeriet er mærket med det europæiske CE-mærke, der angiver, at produktet overholder EU-lovgivningen.
Det er Toldstyrelsens opgave at kontrollere importen, så der ikke kommer ulovligt
fyrværkeri til Danmark. Derfor gennemfører Toldstyrelsen kontrol af varer til både
private og virksomheder ved alle Danmarks grænser.
Mængden af tilbageholdt fyrværkeri slår rekord
På få år har Toldstyrelsen tilbageholdt en stigende mængde ulovligt fyrværkeri. I
2020 slog styrelsen rekord med godt 600 kilo ulovligt fyrværkeri. Blandt tilbageholdelserne er kanonslag, batterier, diverse knaldfyrværkeri, røggranater, romerlys og nødraketter.
I årets første ni måneder af 2021 tilbageholdt Toldstyrelsen knap 430 kilo ulovligt
fyrværkeri, jf. figur 1.
Figur 1. Tilbageholdt fyrværkeri i kilo (2017- september 2021)
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Kilde: Toldstyrelsen.
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Side 2

De mange tilbageholdte kilo skyldes især øget opmærksomhed og kontrol fra
Toldstyrelsens side. Kontrollen sker som stikprøver eller baseret på en risikovurdering. Toldstyrelsen bruger både scannere og toldhunde til at udvælge og kontrollere varer for ulovligt fyrværkeri. Derudover bruger styrelsen oplysninger fra
andre toldmyndigheder og danske myndigheder til de konkrete risikovurderinger.
Tæt samarbejde med andre myndigheder
Toldstyrelsen overdrager ulovligt fyrværkeri til politiet, som vurderer, om der er
sket overtrædelse af straffeloven. Politiet vurderer herefter, om sagerne er så
grove, at de kan resultere i bødestraf til de ansvarlige.
Toldstyrelsen samarbejder med politiet og Sikkerhedsstyrelsen om at gøre forbrugere opmærksomme på reglerne for køb og salg af fyrværkeri. I Danmark starter
fyrværkerisalget den 15. december og løber til og med den 31. december. Man
må kun affyre fyrværkeri i Danmark fra den 27. december til og med den 1. januar.
På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan man læse mere om indførsel og nethandel af fyrværkeri.

Toldstyrelsen kontrol
Toldstyrelsen kontrollerer import og eksport af varer ved alle Danmarks grænser til henholdsvis private og virksomheder. Varer udtages til kontrol som stikprøver eller baseret på en risikovurdering. Oplysninger fra andre toldmyndigheder og danske myndigheder er med til at danne udgangspunktet for de konkrete risikovurderinger.
Scannere og toldhunde indgår i arbejdet med at udvælge og kontrollere varer.

www.toldst.dk
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