KENDELSE
Afsagt den 3. februar 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Brøndby IF – FC Midtjylland, afviklet 8. december 2019

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 8. december 2019 blev 3F Superligakampen Brøndby IF – FC Midtjylland spillet på Brøndby Stadion.
Kampen sluttede 2-1 til FC Midtjylland.
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i, for så vidt
angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen.
Af indberetningen fremgår det, at der før kampen blev affyret pyroteknik fra Brøndby IF’s afsnit der udviklede
en masse røg som forsinkede kampstarten.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der på Brøndby IF’s fanafsnit blev affyret cirka 800 stk. pyroteknik ved indløb.
At intet blev kastet på banen eller lignende.
At der dog var en masse røg som forsinkede kampstarten i cirka 2 minutter.
REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF
Brøndby IF har været forbeholdt dommerens indberetning, og fået mulighed for at redegøre for de
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger:
At det som udgangspunkt skal bemærkes, at Brøndby IF udførte et på forhånd godkendt
fyrværkeriarrangement med lys der alle var CE-godkendt lovligt fyrværkeri, som hverken kræver tilladelse at
købe, benytte eller opbevare.
At der til kampen var søgt om tilladelse til dette via Hovedstadens Beredskab og Divisionsforeningen i
retmæssig tid.
At der til arrangementet var tilknyttet en godkendt fyrværker hvilket dommerne forud for kampens afvikling
blev orienteret om.
At der blev indsendt en ansøgning via fyrværkeren til Hovedstadens Beredskab.
At denne blev godkendt hvorefter ansøgningen i rette tid blev sendt til Divisionsforeningen.
At tifo-arrangementet i løbet af planlægningsfasen blev gennemgået i forhold til de sikkerhedsafstande der
forelå fra de lovgivningsmæssige forskrifter så Brøndby IF sammen med fyrværkeren kunne være sikre på at
det kunne afvikles med størst mulig fokus på det sikkerhedsmæssige aspekt.

At produktet blev testet flere gange forud for kampen for at være sikre på effekten og eventuelle fejl ved
produktet eftersom det har været pakket ned i noget tid.
At på selve dagen blev arrangementet endnu engang gennemgået på et fællesmøde mellem fyrværkeren,
fankoordinatoren og sikkerhedschefen.
At der var udsat ekstra samaritter, brandvagter og brandslukningsmateriel til den nedre del af Sydsiden hvor
arrangementet skulle foregå.
At der derudover var planlagt en indsamling og sikring af det afbrændte materiale efter arrangementet, så
der ikke efterfølgende lå materiale på tribunen.
At der ved hver tifotaine var en brugsanvisning med udførlig instruktion og sikkerhedsinfo, så alle var klar over
hvad der skulle foregå.
At fyrværkeren blev indsat til briefing med Sydsidens personale, hvor fyrværkeren gav instruktioner og
sikkerhedsforskrifter.
At fyrværkeren dertil briefede brandvagter om deres ageren på stedet i tilfælde af problemer.
At placeringen af vagter, brandvagter og samaritter blev gennemgået og placeret tæt på de 4 sektioner
hvor der var placeret tifotainer.
At forud for indløb blev vagternes og brandslukningsmateriellets placering sikret.
At tifoen blev aktiveret ved indløb under vejledning af fyrværkeren.
At alt forløb efter forskrifterne sikkerhedsmæssigt.
At på grund af vinden og de øvrige vejrmæssige forhold blev røgen liggende meget lavt, hvilket var en
udfordring som var svær at forudse eller forhindre i dette tilfælde.
At kampen derudover blev afviklet i god ro og orden.
At der ingen hændelser var udover det godkendte arrangement.
Derudover har Brøndby IF som bilag til redegørelsen sendt den meddelelse man har fået tilbage vedrørende
ansøgningen om tilladelse til affyring af pyroteknikken fra Hovedstadens Beredskab. Følgende fremgik af
denne meddelelse:
At afskydning af helårsfyrværkeri ikke kræver tilladelse fra beredskabet.
At Hovedstadens Beredskab på det kraftigste skal anbefale, at nedenstående punkter overholdes.
At afbrændingen, som angivet, foretages af en godkendt fyrværker.
At der kun anvendes helårsfyrværkeriartikler som anmeldt. (bengalske fakler)
At tilladelse til benyttelse af stadion- parkareal indhentes hos Brøndby Kommune, Brøndby IF eller eventuel
anden ejer af arealet.
At tilladelse til benyttelse af bengalske fakler ved fodboldkamp indhentes hos DBU og/eller Divisionsforeningen.
At afbrændingen ikke forårsager røggener for omkringboende eller forbipasserende.
At bestemmelserne i Økonomi- og Erhvervsministeriets (Sikkerhedsstyrelsens) bekendtgørelse nr. 1424 af 16.
december 2009 §50 til §54, ”bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, erhvervelse og anvendelse
af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler”, nøje overholdes, herunder at alle sikkerhedsafstande til publikum
og bygninger overholdes, dette er gældende fra det tidspunkt hvor opstilling/montering af fyrværkeri
påbegyndes.

At der placeres brandslukningsudstyr ved afskydningsstedet. Brandslukningsudstyret bør være
håndsprøjtebatteri eller 9 liters trykvandslukker. Brandslukningsudstyret skal anbringes synligt og være let
tilgængeligt. Beredskabet vil foreslå der ligeledes opstilles spande med sand med jævne mellemrum i
området hvor de bengalske fakler benyttes.
At alle fyrværkeriartikler skal være forsynet med mærkning jf. §11 og §12 i bekendtgørelse nr. 1423 af 16.
december 2009.
At afbrændte kasser, forsagere, styrepinde m.m. fjernes.
At eventuelle anvisninger fra beredskabet eller andre myndigheder straks efterkommes.
At der er tale om en enkeltstående bekræftelse.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Jesper Hansen, Lars W. Knudsen
og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret til
tilskueradfærd individuelt i henhold til reglerne i ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”.
Senest forud for sæsonen 2018-2019 udsendte Fodboldens Disciplinærinstans skriftlige retningslinjer til klubberne
i Herre-DM med en redegørelse for, hvordan Fodboldens Disciplinærinstans ville behandle blandt andet
overtrædelser af ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”. Det fremgår blandt andet, at Fodboldens
Disciplinærinstans har nul-tolerance overfor brug af pyroteknik inde på stadion uden forudgående tilladelse.
Det fremgår af ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions” §12.2, at ”ved særlige lejligheder er det dog
tilladt at anvende fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler før eller efter – men aldrig under – en kamp. Dette
forudsætter altid en forudgående ansøgning til og tilladelse fra kommunalbestyrelsen/beredskabschefen i den
kommune, hvor fyrværkeriet og de andre pyrotekniske artikler ønskes anvendt og forudsætter, at anvendelsen
i øvrigt sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.”
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det fremgår af den af Brøndby IF fremsendte skrivelse fra
Hovedstadens Beredskab, at den type fyrværkeri, som blev anvendt, falder ind under kategorien
helårsfyrværkeri, som ikke kræver tilladelse til anvendelse fra beredskabet, jf. § 33, stk. 2, i bekendtgørelse nr.
1424 af 16. december 2009 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af
fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. Anvendelsen skal dog anmeldes til kommunalbestyrelsen og skal ske i
overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen. Det har således ikke været muligt eller nødvendigt
for Brøndby IF efter ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions” §12.2 at opnå tilladelse til affyringen.
Affyringen må derfor principielt anses som en overtrædelse af §12.1, idet cirkulæret i øvrigt ikke tager højde for,
at man ikke kan opnå tilladelse til affyring af helårsfyrværkeri, der ikke kræver tilladelse.
Fodboldens Disciplinærinstans kan dog ikke udelukke, at undtagelsesbestemmelsen i § 12.2 i ”Cirkulære om
sikkerhed og orden på stadions” muligvis har haft som formål tillige at omfatte tilfælde som det foreliggende.
Fodboldens Disciplinærinstans anerkender herudover, at Brøndby IF i det konkrete tilfælde har forsøgt at opnå
tilladelse og i øvrigt har meddelt forholdet til Divisionsforeningen indenfor fristen i ”Cirkulære om sikkerhed og
orden på stadions” §12.3, og at affyringen tilsyneladende er sket i overensstemmelse med beredskabets
anbefalinger i forhold til sikkerhed m.v. Derfor vil Fodboldens Disciplinærinstans undtagelsesvis se bort fra
muligheden for at sanktionere selve affyringen af helårsfyrværkeri under de anførte omstændigheder.
Fremadrettet må det forventes, at Disciplinærinstansen vil forbeholde sig at behandle lignende tilfælde uden
tilladelse fuldt ud i overensstemmelse med ordlyden i ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions” §12.2, og
dermed sanktionere for affyring af pyroteknik.
Hvad angår den fra pyroteknikken udløste røgudvikling vurderer Fodboldens Disciplinærinstans på baggrund af
dommerindberetningen og Brøndby IF’s redegørelse og bilag, at Brøndby IF ikke har levet op til §1.1 i ”Cirkulære
om sikkerhed og orden på stadions”. Pyroteknikken medførte en røgudvikling, der medførte en kampudsættelse
på et par minutter.

Instansen bemærker, at det i Brøndby IF’s tilfælde er den 18. indberetning instansen sanktionerer indenfor de
seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, der kan
tilregnes Brøndby IF.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 10.000.

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, § 17.1, tildeles Brøndby IF en bøde på kr.
10.000, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a).
Kendelsen kan skriftligt indbringes af Brøndby IF for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen af
kendelsen, jf. DBU’s Love § 31.3, nr. 1.
Brøndby, den 3. februar 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

