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1 Kapitel 1 
Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri 

 

Forbrugerombudsmanden har ved nytårstid de sidste 2 – 3 år modtaget en del klager over, at 

fyrværkeri blev markedsført med vildledende ”før/nu”–priser, ”normal/tilbuds”–priser og 

lign. Fælles for henvendelserne har været, at klagerne oplyste, at fyrværkeriet ikke var blevet 

solgt til de oplyste før– eller normalpriser, inden varerne blev markedsført med tilbudspriser. 

Klagerne fandt derfor markedsføringen vildledende. 

Formålet med denne orientering er dels at oplyse om de relevante regler vedr. 

prismarkedsføring af fyrværkeri med henblik på at sikre forbrugerne mod vildledning, dels at 

bidrage til en mere reel og loyal konkurrence mellem de virksomheder, der sælger fyrværkeri 

til forbrugerne. 

Reglerne er i korte træk: 

» En erhvervsdrivende kan ikke markedsføre fyrværkeri med besparelsesudsagn, der 

direkte eller indirekte angiver dennes egen tidligere pris (normalpris), fx 

”normalpris/tilbudspris”, ”før/nu”, ”spar xx % , ”spar xx kr.” osv. En sådan 

markedsføring vil som udgangspunkt være i strid med vildledningsforbuddet i 

markedsføringslovens § 3, stk. 1. 

 

» En erhvervsdrivende må dog gerne sælge fyrværkeri med mængderabat, fx ”et batteri 

for 400 kr. – tre for 1000 kr., spar 200,-”, eller som pakketilbud, fx ”to batterier, fem 

raketter og tyve heksehyl” til én samlet pris, der er lavere end den pris, man skal betale, 

hvis produkterne købes hver for sig i butikken. Det forudsætter dog, at den 

erhvervsdrivende samtidig har et reelt salg af produkterne enkeltvis / hver for sig.    

Markedsføringslovens centrale bestemmelse vedr. prismarkedsføring er § 3, stk. 1, som har 

følgende ordlyd: 

» ”Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade 

væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes 

eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet”. 

Overtrædelse af bestemmelsen kan straffes med bøde, jf. markedsføringslovens § 30, stk. 3. 

Særligt vedrørende prismarkedsføring fortolkes markedsføringslovens vildledningsforbud i 

Forbrugerombudsmandens Retningslinjer for prismarkedsføring.  
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2 Kapitel 2 
Sammenligning med egen tidligere pris 

Af retningslinjerens punkt 3 fremgår bl.a., at en prissammenligning ikke anses for at være 

vildledende, hvis ”den normalpris, der sammenlignes med, har været gældende i en længere 

periode umiddelbart forud for annonceringstidspunktet”.
1
 

Ved dagligvarer og sæsonvarer anses en længere periode for at være en periode på mindst 4 

sammenhængende uger, jf. retningslinjernes punkt 14.1. 

Fyrværkeri er en udpræget sæsonvare. Det følger af fyrværkerilovgivningen
2
, at fyrværkeri 

kun må sælges i perioden fra den 15. december til den 31. december og kun anvendes fra den 

27. december til og med 1. januar.   

På grund af disse salgsrestriktioner vil fyrværkeri som udgangspunkt ikke kunne være til salg 

i ”en periode på mindst 4 sammenhængende uger” og dermed opfylde kravet til længden af en 

forudgående referenceperiode. 

En erhvervsdrivende kan således ikke markedsføre fyrværkeri med besparelsesudsagn, der 

direkte eller indirekte angiver dennes egen tidligere pris (normalpris), fx 

”normalpris/tilbudspris”, ”før/nu”, ”spar xx % ”, ”spar xx kr.” osv. En sådan markedsføring vil 

som udgangspunkt være i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 3, stk. 1. 

 

 

  

 

 

__________________ 

1
 Baggrunden for kravet om en ”længere periode” er, at hvis prissammenligningen med normalpriser ikke skal være 

vildledende, er det vigtigt, at normalprisen er baseret på et stabilt, længerevarende og reelt grundlag umiddelbart inden 

markedsføringstidspunktet. Der henvises nærmere til noten til retningslinjernes pkt. 3. 
2
 Jf. lov nr. 267 af 25. marts 2014 om ændring af lov om fyrværkeri mv.,  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162249 
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3 Kapitel 3 
Kombinationstilbud og mængderabatter 

Overholdelse af kravet om salg til normalprisen i 4 sammenhængende uger for sæsonvarer – 

herunder fyrværkeri – er efter prisretningslinjerne desuden en betingelse for at kunne 

markedsføre en vare med besparelser ved kombinations- / pakketilbud og mængderabatter.  

Det følger således af retningslinjernes punkt 8.1, at ved ”pakketilbud” eller 

”kombinationstilbud” kan den samlede pris, hvor to eller flere enkeltstående produkter sælges 

samlet, kun sammenlignes med summen af priserne for de enkeltstående produkter, hvis disse 

har været solgt eller udbudt til salg hver for sig til de oplyste priser i en længere periode 

umiddelbart forud for annonceringstidspunktet. 

Tilsvarende følger det af retningslinjernes punkt 9.1, at markedsføring af en mængderabat, 

hvor besparelsesudsagnet refererer til normalprisen pr. enhed, forudsætter, at normalprisen 

er den pris, som den pågældende vare har været solgt eller udbudt til salg til i en længere 

periode umiddelbart forud for annonceringstidspunktet.  

Af samme grund som ved ”før/nu-priser” mv. – dvs. de særlige tidmæssige salgs-restriktioner 

ved fyrværkeri – vil fyrværkeri dog aldrig kunne sælges til en normalpris, der er gældende i 

”en længere periode” inden en prisnedsættelse, hvor man reklamerer med besparelser.  

Retningslinjerne har imidlertid til formål at hindre vildledning. Forbrugerombudsmanden 

finder det ikke vildledende, hvis fyrværkeri markedsføres som kombinations– eller 

pakketilbud og med mængderabatter uden overholdelse af en længere forudgående periode. 

Det forudsætter dog, at den erhvervsdrivende samtidig har et reelt salg af produkterne 

enkeltvis / hver for sig. 

Det gælder kun for fyrværkeri og skyldes udelukkende den lovbestemte korte udbudsperiode, 

der gælder for produktet.  

Man vil således godt kunne sælge fx ”et batteri for 400 kr. – tre for 1000 kr., spar 200,-”, 

ligesom man vil kunne markedsføre et pakketilbud med eksempelvis ”to batterier, fem 

raketter og tyve heksehyl” til én samlet pris, der er lavere end den pris, man skulle betale, hvis 

produkterne blev købt hver for sig – selv om referenceperioden ikke er overholdt for de 

enkelte varer. 

Det kan tilføjes, at ovenstående er blevet drøftet under de igangværende forhandlinger om 

revision af prismarkedsføringsretningslinjerne, og der er bred enighed i forhandlingskredsen 

om fortolkningen.  

For så vidt angår øvrig prismarkedsføring gælder de almindelige regler i 

Forbrugerombudsmandens Retningslinjer for prismarkedsføring. 

 


