VEJLEDNING FOR MIDLERTIDIG OPSTILLING AF
telte, scener, mobile antenner, storskærme, tribuner og
publikumsopbygninger i Aarhus Kommune

Hvis du vil opstille et telt eller en scene, planlægge et arrangement, der for eksempel involverer opsætning af en storskærm,
eller opbygge en tribune for et publikum, kræver det ofte en tilladelse fra Teknik og Miljø, da arbejdet er omfattet af byggeloven.
Vejledningen her omfatter midlertidige telte, scener, mobile antenner, storskærme, tribuner og publikumsopbygninger og giver dig
indblik i, hvornår du skal søge om byggetilladelse til en konstruktion, og hvornår konstruktionen kan opstilles uden byggetilladelse.
Midlertidig er i denne sammenhæng defineret som en periode på
under seks uger. Hvis den transportable konstruktion skal være
opstillet det samme sted i mere end seks uger, skal du altid have
en byggetilladelse, inden den stilles op.
Som erstatning for byggetilladelsen, kan den transportable konstruktion have et certifikat i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. Certificeringsordningens regler finder du i Bekendtgørelse nr. 673 af 1. juli
2019.
Certifikatet er praktisk i den forstand, at det ikke er nødvendigt at
søge om byggetilladelse. Det er selvfølgelig under forudsætning
af, at den transportable konstruktion overholder certifikatet og ikke
opstilles i mere end seks uger på samme placering.
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Transportable konstruktioner til mere end 150 personer
For transportable konstruktioner, der skal bruges af mere end 150
personer, som for eksempel telte eller tribuner, skal der sendes en
orientering til Teknik & Miljø, Byggeri, senest fire uger inden, konstruktionen tages i brug. Orienteringen skal indeholde oplysninger
om konstruktionens indretning og brug.
Orienteringen skal sendes, uanset om der er krav om byggetilladelse, eller konstruktionen er certificeret. Formålet med bestemmelsen er, at Østjyllands Brandvæsen får besked om opstillingen, så
de kan gå brandsyn.
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Nedenstående transportable telte og konstruktioner, må ikke opstilles uden forudgående byggetilladelse eller certificering:
Transportable telte
• Alle telte i mere end 1 etage
• Mastesejl, parasoller og telte, der ikke er til privat brug med et
samlet areal på mere end 100 m²
Transportable konstruktioner
• Alle konstruktioner i mere end 1 etage
• Skurvogne og lignende konstruktioner til overnatning 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, målt fra terræn til
gulvhøjde
• 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 personskade
• 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 væsentlig personskade
• Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en
sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig
personskade
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Konstruktionerne i nedenstående skema må gerne opsættes uden
forudgående byggetilladelse eller certificering, men de er fortsat
omfattet af byggelovens anvendelsesområde og skal derfor overholde alle de gældende bestemmelser i bygningsreglementet.
Transportable telte
• Telte i 1 etage kun til privat brug
• Mastesejl, parasoller og telte, der ikke er til privat brug med et
samlet areal på højst 100 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 overdækning
• Skurvogne, letvogne, containere og lign., konstruktioner med
ydervægge af fast materiale (træ, stål, mv.)
(uanset om konstruktionen er på hjul eller ej)

Midlertidige camping- og salgsområder
Hvis du vil holde et arrangement, hvor der enten er:
1. Midlertidige campingområder til flere end 150 personer. el
2. Midlertidige salgsområder til flere end 150 personer
skal du sende en orientering med oplysninger om områdets placering, indretning og brug til Teknik & Miljø, Byggeri senest fire uger
før, området tages i brug. Orienteringen skal indeholde oplysninger om pladsens indretning og brug.
På baggrund af ovenstående orientering, vurderes behovet for
ansøgning om byggetilladelse til selve området i samråd med Østjyllands Brandvæsen.
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Sådan søger du
Ansøgning om byggetilladelse til opstilling af telte, scener, tribuner
mv., der ikke er certificeret, kan du kun sende via Byg & Miljø på
www.bygogmiljoe.dk.
Ansøgningen bør som minimum indeholde følgende:
• Oplysning om opstillingsperiode
• Situationsplan ved større arrangementer med flere konstruktioner (afstande mellem telte/konstruktioner 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 forhåndsgodkendelse fra www.brugaarhus.dk)
• Statisk dokumentation i henhold til de gældende Eurocode
normer, jf. BR 18, kap. 28
• Eventuelle begrænsninger i anvendelsen af konstruktionen og
metode til forankring af konstruktionen skal fremgå af beregningerne
• Redegørelse for rækværk på tribuner og publikumsopbygninger af hensyn til publikumssikkerhed.
Ved transportable konstruktioner og for camping- og salgsområder
til mere end 150 personer vedlægges desuden følgende til brug for
Østjyllands Brandvæsen, jf. BR 18, § 157:
• Driftsjournal og pladsfordelingsplan (kun gældende for transportable konstruktioner til mere end 150 personer)
• Brand- og evakueringsinstruks
• Ordensregler om forebyggelse af brand
• Personalet er instrueret i de udarbejdede ordensregler, brandog evakueringsinstruks, placering og brug af håndslukningsudstyr og brandtekniske installationer.
Du skal have sendt en fyldestgørende ansøgning senest fire uger
før arrangementet.
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Gebyr
Der opkræves gebyr for byggetilladelsen i henhold til takstblad og
gebyrvedtægt i Aarhus Kommune.
Litteraturhenvisning
Østjyllands Brandvæsen hjemmeside: www.ostbv.dk
Bygningsreglement 2018: www.bygningsreglementet.dk
Bygningsreglementets vejledning om opstilling af transportable
telte og konstruktioner, herunder tribuner, scener, messestande,
portaler, tårne mm. og indretning af salgsarealer og midlertidige
campingpladser
DS/EN 13782 Midlertidige konstruktioner – Telte – Sikkerhed
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