
  

Skematisk oversigt over Bekendtgørelse 1247 om eksplosivstoffer. 

Skemaet dækker ikke i fuldt omfang, hvorfor der henvises til original tekst: 

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=157992 

Afstandskrav Bekendtgørelse 1247 om eksplosivstoffer 
Intet Opbevaring i bolig, udhus og garage også sammenbygget med bolig 

skal ske i et sikringsskab mindst EN 1143-1 grade 0 (skafor blå): 

 Sortkrudt (underklasse 1.4)  

 Sortkrudtserstatning (underklasse 1.3) 

 Røgsvagt krudt (underklasse 1.3) 

 5000 stk. fænghætter. 
Ved flere personer opbevares mere end 2 kg krudt og 5000 
fænghætter i separat lokale, idet den samlede mængde sortkrudt 
ikke må udgøre mere end 2 kg på samme ejendom. 

2½ m til skel, men 5 m 
til boliger på anden 
matrikel samt 
sygehuse, skoler, 
børnehaver, højhuse, 
forsamlingshuse o.l. 

Opbevaring i garage, udhuse også sammenbygget med bolig. 

 1 kg sortkrudt (underklasse 1.1) i 500 g emballager opbevares i 
et Sikringsskab mindst EN 1143-1 grade 0 (skafor blå) og NT 
FIRE 17 eller tilsvarende, hvor 500 g emballager adskilles af en 
metalplade eller 10 mm træplade og med 100 mm indbyrdes 
afstand.   

 

5 m til skel Opbevaring i garage, udhuse også sammenbygget med bolig. 

 500 g sortkrudt (underklasse 1.1) opbevares i et sikringsskab 
EN 1143-1 grade 0. 

 Over 500 g sortkrudt (underklasse 1.1) og op til 2 kg sortkrudt 
(underklasse 1.1) i 500 g emballager opbevares i et sikringsskab 
mindst EN 1143-1 grade 0 og NT Fire 17 eller tilsvarende, hvor 
500 g emballager adskilles af en metalplade eller 10 mm 
træplade med 100 mm indbyrdes afstand.  

 Ved flere personer med sortkrudtstilladelse må den samlede 
mængde sortkrudt ikke udgøre mere end 2 kg på samme 
ejendom. 

Den samlede mængde af eksplosivstoffer, bortset for ovennævnte vedr. flere personer, er 2 kg. 

Generelle krav: 

 NB: Kravene til brandmodstandsevne på 60 minutter er videreført fra tidligere Bekendtgørelse 
362 fra 2008, hvor krav til etageadskillelsen nu er blevet tilføjet og kravet om BD 60 dør er 
udgået som følge af Danske Sortkrudtsskytters høringssvar. 

 Vægge, loft og etageadskillelse i lokalet skal have en brandmodstandsevne på 60 minutter og 

døre skal holdes lukkede, når der ikke er nogen til stede i lokalet. 

 Sikkerhedsskilt med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild på skab. Dette er også er 
videreført fra Bekendtgørelse 362. 

 Der må ikke findes brandfarlige væsker, F-gas eller andet brandfarligt i samme rum som 
eksplosivstoffer. Dette er også er videreført fra Bekendtgørelse 362. 
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