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Aldersgrænser i detailhandelen
Politikerne har de senere år pålagt detailhandelen om at håndhæve en række aldersgrænser for flere og flere varegrupper. Her følger en status over de relevante aldersgrænser for landets dagligvarebutikker.
Siden 1. september 2013 har der været et lovkrav om, at de, der erhvervsmæssigt
sælger tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer skal kræve gyldig billedlegitimation, hvis der er tvivl om, at kunden opfylder aldersgrænserne.
Tobak Gældende aldersgrænse: 18 år
Myndighederne har udarbejdet informationsmateriale, der kan rekvireres gratis af butikkerne.
Alkohol Gældende aldersgrænse: 16 år/18 år
Der er en 16 års aldersgrænse for al alkohol med minimum 1,2 % alkohol og maksimalt 16,5 % alkohol. Alkohol over 16,5 % må kun sælges til personer på minimum 18
år. Myndighederne har udarbejdet informationsmateriale, der kan gratis af butikkerne.
Cider Afhænger af alkoholmængden
Ciderprodukterne har typisk en alkoholprocent på mellem 0,4 og 0,7, og det meste
cider er derfor ikke omfattet af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år.
Vær dog opmærksom på, at der også findes cider med minimum 1,2 % alkohol.
Spil Gældende aldersgrænse: 16 år / 18 år (afhængigt af spil)
Der er to aldersgrænser for spil. Man skal være minimum 16 år for at købe heldspil.
Det er spil som Lotto, Onsdags Lotto, Joker, Millionlotteriet, Quick, Boxen og Keno.
Man skal være minimum 18 år for at købe vidensspil, hvilket er spil som Oddset,
Tips, Trackside, Dantoto og lignende spil. Personer under 18 år må ikke få adgang til
spillehaller og må ikke spille på gevinstgivende spilleautomater.
Fyrværkeri Gældende aldersgrænse: 15 – 18 år
Bortset fra knallerter, knaldperler, knaldhætter og knaldbånd er der krav om hhv. 15
år eller 18 år ved salg af øvrigt fyrværkeri. Kategorien småfyrværkeri må sælges til
personer på minimum 15 år, mens raketter, romerlys, heksehyl og batterier mv. kun
må sælges til personer på minimum 18 år. Fyrværkeri må kun sælges i december og
personalet skal være minimum 18 år, og fyrværkeri må ikke ske i selvbetjening.
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Håndkøbsmedicin Gældende aldersgrænse: 15 år / 18 år
Generelt er aldersgrænsen for håndkøbsmedicin 15 år. Men der er tillige en 18 års
aldersgrænse for køb af svage smertestillende lægemidler, der forhandles i detailhandelen uden for apotekerne. Aldersgrænsen på 18 år gælder for håndkøbsmedicin, der indeholder acetylsalicylsyre, ibuprofen og/eller paracetamol.
Film / DVD’er Gældende aldersgrænse: Hhv. ingen, 11 år og 15 år
Film er på selve kassetten markeret med hhv. ingen aldersgrænse, ”tilladt for børn
over 11 år” eller ”tilladt for børn over 15 år.” En 10 årig må ikke på egen hånd købe
hverken en 11-års eller en 15-års film.
Pornografiske blade og film Gældende aldersgrænse: 16 år
I straffeloven er der et forbud mod salg af ”utugtige billeder eller genstande” til personer under 16 år.
Forbrugerombudsmanden skal sikre at erhvervslivet lever op til ”god markedsføringsskik.” For pornografiske artikler er det god markedsføringsskik, når pornoblade og
magasiner og pornofilm udstilles, så de ikke umiddelbart er synlige for børn og unge.
Man må ikke udsætte børn og unge for ”utilbørlige situationer,” hvilket også omfatter
forbud mod blade, film og magasiner, hvor forsiden f.eks. indeholder ekstrem vold.
Lightergas Gældende aldersgrænse: Ingen
Blandt visse unge er det desværre populært at sniffe lightergas. Der er derfor en løbende debat om indførsel af aldersgrænser for at forhindre snifning. DSK er vidende
om, at en lang række købmænd allerede i dag ikke sælger lightergas til unge kunder.
Energidrik
Energidrikke er ikke et børneprodukt. Det er lovpligtigt for producenter af drikke- og
fødevarer med højt koffeinindhold at skrive på emballagen: ”Bør ikke indtages af
børn og gravide”. Der er ingen aldersgrænse for salg af energidrikke.
Fuldmagt er ikke tilladt!
Nogle forældre skriver en fuldmagt til deres børn, og forventer derfor, at netop deres
børn kan omgå lovgivningen. Men de mange love om aldersgrænser kan ikke omgås
ved en fuldmagt fra forældrene. Personer med fuldmagt skal derfor afvises på en
venlig, men bestemt måde.

DSK anbefaler Dansk Spils Smart-ID
Danske Spil har udviklet en applikation (app) Smart-ID, der er en ny form for billedlegitimation. Ønsket er at hjælpe butikkerne med at overholde aldersgrænserne ved
salg af spil, alkohol, cigaretter, håndkøbsmedicin m.m. App’en er gratis for download
og tilgængelig i App Store og GooglePlay.
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Smart-ID er endnu et redskab til at kunne overholde aldersgrænser. De færreste
unge går rundt med deres pas. Mange har heller ikke et kørekort, selvom de er 18
år. Men 99,9 pct. af unge har en smartphone. En app gør det let for de unge at hente
ID og lettere for butikkerne at efterspørge legitimation. Hvis de unge ikke har billedlegitimation på sig, kan de hurtigt og nemt med NemID hente Smart-ID, mens de er i
butikken.
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