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Tema: Fyrværkeri 

Beredskabet sagsbehandler og kontrollerer hvert år, at sikkerheden lever op til de gældende 

krav. Først og fremmest kigges der på salg af fyrværkeri i detailhandlen i forbindelse med 

nytårsaften. Resten af året er der løbende opgaver med godkendelse af tilladelser til scene- 

og festfyrværkeri lige som der kan være sagsbehandling af tilladelser til opbevaring af 

fyrværkeri i grossistledet. 

Nytårsfyrværkeri 
Fra midten af oktober begynder 

Nordjyllands Beredskab at modtage 

anmeldelser og ansøgninger om salg og 

opbevaring af fyrværkeri til nytårsaften. 

Sikkerhedsstyrelsen udstikker reglerne og 

hvert år afholder de et temamøde for 

sagsbehandlere i beredskaberne. Her er 

der mulighed for vidensdeling, drøftelser af 

udfordringer i sagsbehandlingen og 

kontrollen ude på salgsstederne. 

Nordjyllands Beredskab arbejder for at 

skabe bedst mulig overensstemmelse 

mellem reglerne og det nødvendige 

sikkerhedsniveau, for det er i alles interesse, 

at fyrværkerireglerne tilgodeser både 

sikkerheden og erhvervslivets interesser. 

Nordjyllands Beredskab er derfor en aktiv 

part, når der drøftes fyrværkeri: 

Da den sidste raket var fyret af i 2016, 

samlede Sikkerhedsstyrelsen de input de 

havde fået fra beredskaberne og 

fyrværkeribranchen. Danske Beredskaber 

blev herefter inviteret til et møde, hvor de 

begrænsninger, der lå i reglerne i forhold til 

detailhandlens mulighed for at sælge 

eksempelvis nytårshatte og serpentiner på 

de midlertidige salgssteder, der etableres 

på marker og sportspladser op til nytår, 

blev drøftet. Den gode dialog førte til, at 

der op til 2017 blev mulighed for, at der 

kunne søges dispensation til også at sælge 

visse nytårsrelaterede produkter. 

Ensartet sagsbehandling 
I Nordjyllands Beredskab, hvor 

sagsbehandlingen foregår decentralt i de 

4 klynger, har vi etableret en 

myndighedsgruppe med én repræsentant 

for hver klynge. Her drøfter vi tolkninger af 

regler og fastsætter rammerne for 

sagsbehandling og kontrol.  

”Vi ønsker fra Nordjyllands Beredskabs side 

at sikre, at detailhandlen oplever en 

ensartet sagsbehandling uanset, hvor i 

Nordjylland, de har deres salgssted” 

fortæller beredskabsinspektør Bent Tindahl 

Pedersen.  

De fleste voksne danskere kender bynavnet Seest, selv om de færreste har besøgt byen 

som ligger ved Kolding. Den 3. november 2004 hylede varslingssirenerne i Seest, da der var 

udbrudt brand i N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik. Det lykkedes ikke beredskabet at få 

branden under kontrol. Ulykkeligvis kostede en række eksplosioner i det opmagasinerede 

fyrværkeri en brandmand livet, mens to andre blev alvorligt såret. I alt 2000 mennesker fra 

760 husstande blev evakueret, mens branden stod på. Da den var endeligt bekæmpet, 

var 176 hjem så ødelagte, at beboerne ikke kunne vende tilbage. Ca. 75 huse var helt 

udbrændt eller måtte rives ned. De samlede økonomiske skader løb op i 750 mio. kr. 

Ulykken i Seest resulterede i skærpede krav til import og opbevaring af fyrværkeri. 
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I Nordjyllands Beredskab er 

erhvervsservicen blevet udviklet på 2 

punkter: 

1
Alle der anmelder salg fra en eksisterende 

butik, søger tilladelse til salg fra et 

midlertidigt salgssted eller søger tilladelse til 

at opbevare en større mængde fyrværkeri 

i containere, får tilsendt 

Egenkontrolskemaer fra Nordjyllands 

Beredskab. Skemaet som nemt og 

overskueligt sikrer, at man på salgs- eller 

opbevaringsstedet overholder alle regler.  

Vi har udsendt egenkontrolskemaerne i 

2016 og 2017 og får positive 

tilbagemeldinger fra detailhandlen. Når 

man som sagsbehandler under en 

myndighedskontrol på salgsstederne 

støder på fejl og mangler, kan man 

sammen med ansøgeren henvise direkte til 

et punkt på skemaerne. Derved kan man 

rådgive mere konkret og undgår at fejlen 

gentages næste år.  

2
På www.nordjyllandsberedskab.dk er der 

udarbejdet en side med de spørgsmål, 

som erfaringen siger, at detailledet typisk 

har. Dem svarer Nordjyllands Beredskab 

uddybende på i bestræbelsen på at 

understøtte erhvervslivets behov. 

Myndighedskontrollen til 

nytår 
Nordjyllands Beredskab har også i 2017 ført 

kontrol med salgsstederne. 

Fyrværkerilovgivningen giver beredskabet 

hjemmel til at føre kontrol, men der er ikke 

fastlagt nationale rammer for omfanget af 

kontrollen. I Nordjyllands Beredskab er der 

stor fokus på at gennemføre kontrol med 

salgsstederne, hvor mange af disse er 

gengangere år efter år. 

Påtaler på 58 

salgssteder i 2017 
I 2017 har Nordjyllands Beredskab 

gennemført kontrol på 129 salgssteder, 

hvilket svarer til knap halvdelen af samtlige 

salgssteder. På 58 salgssteder (45 % af de 

kontrollerede salgssteder) fandt vi 

anledning til skriftligt at påtale ét eller flere 

forhold.  

Det skal dog nævnes, at der i enkelte 

kommuner ikke er noteret påtaler, hvilket i 

en vis udstrækning skyldes, at påtalen er 

givet mundtligt.  

Det er dog hensigten, at alle påtaler skal 

gives skriftligt, hvilket giver de bedste 

forudsætninger for at målrette 

rådgivningen, hvis forhandleren ansøger 

igen i 2018. 

Samlet set har der i 

Nordjylland været 288 

salgssteder med 

fyrværkeri i 2017. 
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På et salgssted bliver det kontrolleret, at de udstillede artikler er såkaldte dummyer og ikke indeholder krudt. 

Tilladelse til 61 afskydninger 

af scenefyrværkeri 
I forbindelse med koncerter, 

teaterforestillinger og lignende kan der 

være ønske om at benytte pyroteknik til at 

skabe effekter. Det er kun uddannede 

scene- eller festfyrværkere, der må afskyde 

pyroteknikken og redningsberedskabet skal 

efter ansøgning give tilladelse hertil. 

Det er meget små mængder krudt, der 

indgår i fx scenefyrværkeri, men det er 

vigtigt, at man ser på de fysiske forhold og 

hvilke øvrige effekter der indgår i 

forestillingen, så der ikke opstår mulighed 

for utilsigtet antændelse af omgivelserne 

ved afskydningen af pyroteknikken. 

Nordjyllands Beredskab har i 2017 givet 

tilladelse til i alt 61 afskydninger af 

scenefyrværkeri. 

Festfyrværkeri 
Ved byfester, bryllupper og lignende kan 

der være et ønske om en festlig markering 

med afskydning af fyrværkeri.  

Nordjyllands Beredskab får jævnligt 

henvendelser fra borgere, der har gemt 

fyrværkeri fra nytårsaften og gerne vil have 

tilladelse til at skyde det af til et festligt 

arrangement. Nordjyllands Beredskab har 

dog ikke hjemmel til at give den slags 

tilladelser, da private kun må afskyde 

fyrværkeri fra den 27. december til og med 

den 1. januar. 

Her henviser vi til en uddannet 

festfyrværker, der året rundt må afskyde 

konsumfyrværkeri, når det blot er anmeldt 

til beredskabet.  

Den uddannede festfyrværker må også 

afskyde professionelt festfyrværkeri året 

rundt, men her kræves en tilladelse fra 

beredskabet. 
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Nordjyllands Beredskabs arbejde består 

blandt andet i, at kontrollere at 

afskydningsstedets fysiske omgivelser gør 

det muligt at overholde de omfattende 

sikkerhedsbestemmelser. Samtidig ser vi på 

om ansøger kan håndtere at holde 

nysgerrige borgere uden for de gældende 

sikkerhedszoner. 

Som eksempel har der været ansøgninger 

om afskydning fra flåde på Limfjorden. Her 

vurderer vi om andre både kan holdes på 

sikker afstand med det beredskab, som 

ansøger selv beskriver. 

I 2017 har vi oplevet en ny tendens, nemlig 

et ønske om afskydning fra flade tage i 

den fortættede bymidte. 

I 2 tilfælde har de fysiske forhold og 

bygningens konstruktion gjort det muligt at 

efterkomme ønsket. 

Nordjyllands Beredskab har i 2017 i alt givet 

tilladelse til 27 afskydninger af 

festfyrværkeri. 

Store fyrværkerilagre 
Private borgere må opbevare op til 5 kg 

NEM fyrværkeri i eget hjem.   

NEM står for Netto Eksplosiv Mængde og er 

et udtryk for selve krudtmængden i 

fyrværkeriartiklerne. I en raket til private 

forbrugere må der maximalt være 75 gram 

krudt, så man kan altså lovligt opbevare 66 

nytårsraketter i sit hjem.  

Til sammenligning må der maximalt være 

380 kg NEM i de containere med 

fyrværkeri, som vi giver tilladelse til op til 

nytår (ved ulykken i Seest var der i alt 800 

ton NEM på virksomhedens lagre). 

Nordjyllands Beredskab har givet tilladelse 

til 9 oplag af fyrværkeri ved virksomheder, 

der på lovlig vis arbejder med pyroteknik. 

Disse oplag varierer fra 150 kg NEM til 500 

ton NEM.  

I øjeblikket sagsbehandles en ny 

virksomhed på Aalborg Havns arealer i 

Aalborg Øst. Der er tale om en 

fyrværkerigrossist, der i dag har sit lager i 

Tyskland og nu ønsker at kunne opbevare 

og distribuere fyrværkeri fra 24 

lagerbygninger med op til 600 ton NEM i 

alt. Virksomheder med den mængde 

fyrværkeri er foruden 

fyrværkerilovgivningen også omfattet af 

risikobekendtgørelsen, hvilket betyder, at 

der er tale om en ret omfattende 

sagsbehandling.  

Nordjyllands Beredskab fører tilsyn med 

sådanne fyrværkerioplag mindst hvert 

andet år.
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Byggesager i Nordjyllands Beredskab
(2017 TIL DATO) 

Byggelov BR15 
kap. 5 

Beredskabslov 
–tekniske forskrifter

Aktive anlæg 
-nye ABA/AVS anlæg

Risikovirksomheder 
Risikomyndigheder 

sagsbehandlingsmøder 

Frederikshavn 64 13 4 2 

Hjørring 70 16 3 1 

Brønderslev 29 12 5 0 

Jammerbugt 10 3 12 0 

Læsø 8 1 1 0 

Aalborg 245 17 21 18 

Morsø 20 3 0 0 

Thisted 55 4 9 1 

Mariagerfjord 27 6 8 0 

Rebild 22 3 7 0 

Vesthimmerland 51 7 2 0 

Nordjyllands 

Beredskab i alt 

601 85 72 22 

Kontrolsyn 
(2017 TIL DATO)

Brandsyn 
-i henhold til brandsyns

bekendtgørelsen

Fyrværkeri 
-i forhold til

Fyrværkerilovgivning

Risikovirksomheder 
-Inspektion i forhold til

Sevesodirektiv

Forbud & 

anmeldelser 

Frederikshavn 514 2 

Hjørring 327 0 

Brønderslev 109 0 

Jammerbugt 510 0 

Læsø 48 0 

Aalborg 972 7 

Morsø 170 0 

Thisted 483 0 

Mariagerfjord 216 0 

Rebild 156 0 

Vesthimmerland 259 0 

Nordjyllands 

Beredskab i alt 

3764 9 
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Lejlighedstilladelser 
(2017 TIL DATO)

Arrangementer Midlertidig overnatning 

Frederikshavn 40 115 

Hjørring 42 154 

Brønderslev 14 23 

Jammerbugt 21 75 

Læsø 12 4 

Aalborg 61 96 

Morsø 12 13 

Thisted 16 34 

Mariagerfjord 6 80 

Rebild 11 47 

Vesthimmerland 29 56 

Nordjyllands 

 Beredskab i alt 

264 655 

Fyrværkerisager i Nordjyllands Beredskab 
(2017 TIL DATO) 

Fest- og scenefyrværkeri Salg & opbevaring 

Frederikshavn 8 24 

Hjørring 7 35 

Brønderslev 14 30 

Jammerbugt 9 18 

Læsø 0 1 

Aalborg 40 105 

Morsø 10 12 

Thisted 6 19 

Mariagerfjord 7 25 

Rebild 1 18 

Vesthimmerland 14 25 

Nordjyllands Beredskab 

i alt 

116 312 
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Indsatser i Nordjyllands Beredskab 2017 

Brand Blinde ABA Redning Miljø Andet 

Frederikshavn 128 161 11 17 15 

Hjørring 180 120 28 21 22 

Brønderslev 81 51 20 7 8 

Jammerbugt 79 38 24 21 13 

Læsø 4 4 0 1 1 

Aalborg 342 495 76 105 65 

Morsø 39 15 9 8 12 

Thisted 115 52 35 34 20 

Mariagerfjord 98 85 15 28 19 

Rebild 56 29 21 23 3 

Vesthimmerland 91 84 27 25 17 

Nordjyllands Beredskab 

i alt 

1213 1134 266 290 195 

329

231

121 168 

354 

92 

210 
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Arrangementer, hvor frivillige 

fra Nordjyllands Beredskab har deltaget  
(2017 TIL DATO) 

 

 Antal arrangementer 

Frederikshavn 21 

Hjørring 0 

Brønderslev 1 

Jammerbugt 1 

Læsø 0 

Aalborg 30 

Morsø 0 

Thisted 4 

Mariagerfjord 4 

Rebild 0 

Vesthimmerland 6 

Nordjyllands 

Beredskab i alt 

67 
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