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Besvarelse af spørgsmål S 821 stillet af Anne Baastrup (SF) den 15. 

november 2006. 

 

 

Spørgsmål S 821: 
”Nedsatte regeringen rent faktisk en taskforce, der skulle sikre både et 

tværministerielt samarbejde, et samarbejde på tværs af politikredsene, 

toldmyndigheder med mere i 2004, som det bl.a. ses beskrevet i ministe-

rens pressemeddelelse, dateret den 11. november 2004, så man kunne 

komme det illegale marked med fyrværkeri til livs?” 

 

Svar: 

Ja, regeringen har i forbindelse med regeringens 10-punktsplan til forbed-

ring af fyrværkerisikkerheden i Danmark nedsat en Taskforce med det 

formål at bekæmpe det illegale fyrværkerimarked i Danmark. Siden 

Taskforcen blev nedsat i november 2004 har denne afholdt en række mø-

der, og det seneste møde blev afholdt den 13. november 2006.  

 

Taskforcen er ledet af Sikkerhedsstyrelsens direktør, og den er sammen-

sat af repræsentanter fra Sikkerhedsstyrelsen, politiet, SKAT og Bered-

skabsstyrelsen. 

  
I januar 2006 overgik ansvaret for opbevaring af fyrværkeri fra Bered-

skabsstyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen, og ansvaret for udstedelse af tilla-

delser til salg og opbevaring af fyrværkeri overgik fra politiet til det 

kommunale beredskab. Som konsekvens heraf udtrådte Beredskabsstyrel-

sen af Taskforcen, mens repræsentanter fra de kommunale beredskaber 

indtrådte i Taskforcen. 

 

Taskforcens formål er at styrke og koordinere indsatsen imod det ulovlige 

fyrværkeri. Taskforcen fortsætter og styrker således også det arbejde, der 

i 2002 blev igangsat af en arbejdsgruppe under Politimesterforeningen i 

forlængelse af en række problematiske sager om fyrværkeri. Repræsen-

tanterne fra politiet og SKAT indsamler oplysninger og videreformidler 

disse til og fra politikredse og lokale toldmyndigheder. 

 

Jeg henviser til S 823 for en yderligere beskrivelse af Taskforcens formål 

og virke.  

ØKONOMI- OG ERHVERVSMI-

NISTEREN 

 

 

 

23. november 2006 

ØKONOMI- OG ERHVERVSMI-

NISTERIET 

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

 

Tlf. 33 92 33 50 

Fax 33 12 37 78 

oem@oem.dk 

www.oem.dk 

 

 

 


