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Nytårsdøgnet er årets brandfarligste døgn 

Nytårsdøgnet er årets brandfarligste døgn. Brandvæsnet rykker ud til 14 gan-
ge så mange brande i løbet af nytårsdøgnet som på et gennemsnitsdøgn.  
 
Helt konkret er brandfolkene hvert år i gennemsnit rykket ud til 282 brande i 
bygninger og containere i løbet af nytårsdøgnet i femårs-perioden 2011-
2015. På et gennemsnitsdøgn resten af året rykker landets brandvæsner ud 
til ”kun” godt 20 brande.  Nytårsdøgnet er defineret som tidsrummet fra kl. 
12.00 den 31. december til kl. 12.00 den 1. januar. 
 
- Set over landet er der mange brande nytårsnat, men i vores område har vi 
været skånet de seneste år. Men der skal heller ikke så meget til for at undgå 
brand. Det handler meget om almindelig sund fornuft, siger sekretariatschef 
Ole Gregersen. 
 
Her er tre simple råd, der kan hjælpe dig til at undgå brand nytårsaften:   

• Sørg for, at der er låg på affaldscontainere og fælles affaldsspande, og 
at de er placeret i god afstand fra bygninger 

• Ryd op i carporten og luk porten til garagen 
• Husk at overholde den sikkerhedsafstand, der står på fyrværkeriet 

 
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en statistik over nytårsbrande i perioden 
2011-2015. Ifølge statistikken har Region Hovedstaden sammen med Region 
Midtjylland de fleste brande pr. 100.000 indbygger. Beredskab Østs dæk-
ningsområde ligger under Regionsgennemsnittet. 
 
Du kan få flere gode råd om brug af fyrværkeri på Sikkerhedsstyrelsens 
hjemmeside. 
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til 
 
Ole Gregersen 
Sekretariatschef 
Direkte telefon: 45 20 11 23 

  

 

Dato: 27-12-2016 

 

 

 

 

 

https://www.sik.dk/Forbruger/Brug-af-fyrvaerkeri
https://www.sik.dk/Forbruger/Brug-af-fyrvaerkeri
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