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INDLEDNING

Hvis du gerne vil opstille et telt eller scene, planlægge et 
arrangement, der involverer opsætning af en storskærm 
eller opbygge en tribune for et publikum, kræver det 
ofte en tilladelse fra Byggeri, da arbejdet er omfattet af 
byggeloven. 

Vejledningen her omfatter midlertidige telte, scener, 
mobile antenner, storskærme, tribuner og publikumsop-
bygninger. Midlertidig er i denne sammenhæng defineret 
som en periode på under seks uger. Hvis den transpor-
table konstruktion skal være opstillet det samme sted i 
mere end seks uger, skal den dog altid uanset certifice-
ring have en byggetilladelse, inden den stilles op.

Konstruktioner, der skal være opstillet i under seks uger, 
kræver godkendelse fra Byggeri, da de er omfattet af 
byggelovens § 2, stk. 3.

Konstruktionerne må som udgangspunkt ikke opstilles 
uden forudgående byggetilladelse eller certificering i 
henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for 
transportable telte og konstruktioner. Certificeringsord-
ningens regler findes i bekendtgørelse nr. 880 af 3. juli 
2014, som du kan se på retsinformation.dk 

TRANSPORTABLE KONSTRUKTIONER TIL 
MERE END 150 PERSONER

For transportable konstruktioner, der anvendes af mere 
end 150 personer, skal du sende oplysninger om det 
transportable telts eller konstruktions indretning og 
brug, jf. BR18, § 157, til Byggeri uanset, om der er krav 
om byggetilladelse eller certificering. Oplysningerne skal 
sendes til Byggeri senest fire uger før, konstruktionen ta-
ges i brug. Formålet med bestemmelsen er, at beredska-
bet får besked om opstillingen, så de kan gå brandsyn.

Følgende transportable telte og konstruktioner i ne-
denstående skema må ikke opstilles uden forudgående 
byggetilladelse eller certificering:

Transportable telte

Alle telte i mere end 1 etage

Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal 
på mere end 50 m2

Transportable konstruktioner

Alle konstruktioner i mere end 1 etage
Skurvogne og lignende konstruktioner til overnat-
ning på en byggeplads

Scener, herunder automobilscener, og uanset om 
scenen opstilles indendørs eller udendørs
• Scener, som er mere end 1 m høje
• Alle overdækninger over scener, uanset scenens     
  højde, hvis overdækningen er mere end 50 m²

Tribuner, herunder automobiltribuner

• Tribuner, som er mere end 1 m høje

• Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens  
  højde, hvis overdækningen er mere end 50 m²

Portaler (med og uden inddækning) der udføres, 
placeres eller anvendes på en sådan måde, at der 
ved et svigt kan være risiko for væsentlig personska-
de

Gangbroer

• Over 1 m i højden og med eller uden færdsel under  
  gangbroen uanset om gangbroen er med eller  
  uden overdækning

• Alle overdækninger over gangbroer

Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, 
skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, 
der udføres, placeres eller anvendes på en sådan 
måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsent-
lig personskade

Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes 
på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko 
for væsentlig personskade

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164153
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Følgende konstruktioner i nedenstående skema må gerne 
opsættes uden forudgående byggetilladelse eller certifi-
cering, men er fortsat omfattet af byggelovens anvendel-
sesområde og skal derfor overholde alle de bestemmel-
ser i bygningsreglementet, som er relevante i forhold til 
den konkrete konstruktion. Det er sædvanligvis kap. 2 
Adgangsforhold, kap. 5 Brand og kap. 15 Konstruktioner.

Telte i 1 etage kun til privat brug

Telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet 
areal på under 50 m2

Transportable konstruktioner

Scener, herunder automobilscener (uanset om scenen 
opstilles indendørs eller udendørs), som er højst 1 m 
høje og uden overdækning

Tribuner, herunder automobiltribuner, som er mindre 
end 1 m høje og uden overdækning

Gangbroer som er højst 1 m over terræn og uden over-
dækning

Skurvogne, letvogne, containere og lign., konstruktio-
ner med ydervægge af fast materiale (træ, stål, mv.)

(Uanset om konstruktionen er på hjul eller ej)

ANSØGNING

Ansøgningen om opstilling af telte, scener, tribuner mv., 
der ikke er certificeret, kan kun indsendes via Byg & Miljø 
på www.bygogmiljoe.dk. 

Indholdet i ansøgningen bør minimum indeholde følgen-
de:

 ■ Oplysning om opstillingsperiode

 ■ Situationsplan ved større arrangementer med flere 
konstruktioner (afstande mellem telte/konstruktio-
ner skal fremgå af planen)

 ■ Plan og snit af konstruktionen

 ■ Oplysning om størrelse og personbelastning for 
telte

 ■ Flugtvejsplan for telte

 ■ Fuldmagt fra ejeren af arealet (eventuelt en for-
håndsgodkendelse fra www.brugaarhus.dk)

 ■ Statisk dokumentation i henhold til de gældende 
Eurocode normer, jf. BR 18, kap. 28

 ■ Eventuelle begrænsninger i anvendelsen af kon-
struktionen og metode til forankring af konstrukti-
onen skal fremgå af beregningerne

 ■ Redegørelse for rækværk på tribuner og publi-
kumsopbygninger af hensyn til publikumssikker-
hed

Ved telte og lignende med plads til over 150 personer 
vedlægges desuden følgende til brug for beredskabet, jf. 
BR 18, § 157:

 ■ Driftsjournal og pladsfordelingsplan

 ■ Brand og evakueringsinstruks 

 ■ Ordensregler og evakueringsplaner om forebyggel-
se af brand

Der skal være fremsendt en fyldestgørende ansøgning 
senest fire uger før arrangementet.

GEBYR

Der opkræves gebyr for byggetilladelsen i henhold til 
takstblad og gebyrvedtægt i Aarhus Kommune.

https://aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/byggeri/gebyr/.


3.3 Altaner i stueetagen

Der er mulighed for at etablere et lille udeareal til stue-
etagen. Der er flere muligheder:

 ■ Altaner som i den resterende del af ejendommen. 

 ■ Fransk altan med eller uden et lille udtrin (på mak-
simalt 30 cm). 

 ■ Dør med adgang til hævet terrasse eller trappe evt. 
med et mindre repos ned til udeareal.

Sidstnævnte giver mulighed for adgang fra lejlighed til 
udeareal og vil fremstå som en gradueret overgang mel-
lem det private og det fælles areal.

Der skal tages hensyn til anvendelsen af ejendommens 
fælles opholdsareal i gården og hensyn til kælderens ind-
retning i forhold til bygningsreglementets tekniske krav 
om f.eks. adgangsforhold og ventilering. 

Ved lavt siddende altaner (altaner under 2,2 m til terræn) 
skal der tages hensyn til behovet for afskærmning af 
hensyn til sikkerheden.

For at sikre tilfredsstillende dagslysforhold kan der typisk 
ikke opsættes altaner i stueetagen, hvis der er etableret 
godkendte boliger eller erhvervslokaler (arbejdsrum) i 
den underliggende kælder. En sådan enhed vil i forvejen 
være ringere stillet end en enhed beliggende over terræn.

Der kan ikke etableres lavtsiddende altaner, hævet terras-
se eller trappe med repos på terræn i de situationer, hvor 
gårdrummet er tinglyst fællesareal, som deles af flere 
matrikler (øvrige etager er ikke berørt heraf), medmindre 
der er samtykke hertil fra de påtaleberettigede.

I tilfælde, hvor der ikke kan etableres altaner i stueeta-
gen, kan der ofte opsættes franske altaner med eller 
uden et lille udtrin (på maksimalt 30 cm) eller etableres 
en dør med trappe ned til gården.

Yderligere oplysninger:

TEKNIK OG MILJØ
Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand 

tlf. 89402213
byggesag@mtm.aarhus.dk

aarhus.dk/byggeri

mailto:byggesag%40mtm.aarhus.dk%0D?subject=
http://www.aarhus.dk/byggeri

