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Til klubberne, foreningerne, regionerne
i LandboUngdom og 4H

Har I et telt på over 50 m2,
kræves der en byggetilladelse, hvis teltet ikke er
certificeret.
I 2015 trådte en ny bekendtgørelse i kraft vedr. opstilling af transportable telte og konstruktioner i kraft.
Reglerne har betydning for de foreninger, der ejer eller lejer/låner transportable telte og
konstruktioner, som
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Telte over 50 m
Scener, der over 1 meter i højden
Tribuner, hvor sidde højden er over 1 meter
Portaler
Gangbroer
Tårne og lignede selvstående konstruktioner
Automobile storskærme, mobilantenner mm.

Der stilles krav til enten, at brugeren søger om en byggetilladelse, eller ejeren kan få det
certificeret.
Konstruktioner, der bliver certificeret efter de nye regler, kan opstilles uden, at kommunen
skal meddele byggetilladelse, så længe certificeringen er gyldig, og det er under 6 uger på
samme plads.
Lejes/lånes der et telt, husk at spørge, om teltet er certificeret. Hvis det ikke er certificeret,
skal lejer/låner søge om en byggetilladelse i den kommune, hvor teltet stilles op.
Husk, at ansøgningsfristen er 30 dage før arrangementet.
Opstilling af både certificerede og ikke certificerede telte, der anvendes af flere end 150
personer, kræver dog altid en tilladelse fra Beredskabet.
Bemærk, at privat brug er IKKE udlejningstelte eller lånte telte – det er et telt, brugeren selv
ejer.
Det er brugerens ansvar at sikre, at den transportable konstruktion bruges i overensstemmelse med det, som konstruktionen er certificeret til, eller i overensstemmelse med det,
som der er meddelt byggetilladelse til. Foreligger der et ulovligt forhold, kan brugeren blive
straffet med bøde.

Priser på byggesagsbehandling i kommunen varierer, tjek din kommune, timeprisen er fra 0
til 700,- kr. i timen.
Certificeringsordningen fastsættes af firmaet, der må certificere.
Link
http://bygningsreglementet.dk/file/609541/Informationspjecetransportablekontruktioner.pdf

Husk ved opstilling af telte:
Teltdugen skal være fremstillet af et brandmæssigt egnet materiale. De brandmæssige egenskaber skal kunne dokumenteres:



Enten en godkendelse fra Erhvervs- og Boligstyrelsen eller en prøvningsattest fra et
anerkendt prøvningsinstitut eller en godkendelse fra en ansvarlig myndighed i andre
EU- og EFTA-lande samt i Tyrkiet. Godkendelsen bør være påsvejset teltdugen.

Benyttes ”innerliner”, skal dette ske med brandhæmmende, godkendt stofmateriale eller lignende.



Det kan være forbundet med livsfare at eksperimentere med almindelige eller ikke
brandimprægnerede materialer, som f.eks. lagenlærred, velourstof og lignende.

Teltet skal have mindst to udgange hver med en fri bredde på mindst 80 cm og en fri højde på
mindst 200 cm. Udgangene placeres i modstående ender. Udgangene skal være mærket med
piktogram med løbende mand, som illustrerer flugtvej.



Er lynlåsene ved flugtvejene lukket under arrangementet, skal der på teltdugen være
placeret en pil, som anviser, hvorfra teltdugen åbnes og hvilken vej lynlåsen skal føres
for at åbne flugtvejen.

Borde/bænke og andet inventar placeres sådan, at der er uhindret adgang til udgangene
• Udgangene må ikke camoufleres, men skal tydeligt fremtræde som udgange.

To eller flere telte, der opstilles med en indbyrdes afstand på under fem meter, betragtes
som ét telt.
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Der skal ikke ansøges om tilladelse til opstilling af teltet, når opstillingsperioden
er af under fem dages varighed – men vær opmærksom på, at der skal søges tilladelse hos
Politiet, såfremt teltet opstilles på offentlige arealer (vejfest m.m.).

Opvarmning, elektriske installationer:
Rumopvarmning må foretages med maximalt fem stk. gaskatalysatorovne i teltet inklusiv de
F-gasflasker, der aktuelt er i brug. Alle øvrige F-gasflasker skal være anbragt mindst 5 m
fra
teltet.


Ovnene skal være CE-godkendte, og med tydelig synlig mærkning: ”Ovnen må ikke
tildækkes” samt ”Skal placeres i sikker afstand fra brændbare materialer”.

F-gasflasker skal opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Tekniske forskrifter for F-gas”. Gasflasker skal stå oprejst og være sikret mod eventuel påkørsel.
Anvendes f.eks. olie- eller gasfyr, skal disse være placeret uden for teltet og i en afstand af
mindst 5 meter fra teltet.
Gasinstallationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet udstedt af Dansk Gasmateriel Prøvning (nu Sikkerhedsstyrelsen).
Gasblus må IKKE anvendes i teltet.
Elektriske installationer skal opfylde bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen udstedt af Elektricitetsrådet (nu Sikkerhedsstyrelsen).
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Hoppeborge
Opsyn
Ifølge Bekendtgørelse om Offentlige Forlystelser (Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005)
§ 4 , stk. 3, skal der være opsyn med hoppeborgen/ den oppustelige forlystelse i hele
brugstiden.
Er der ikke opsyn med den oppustelige forlystelse, skal den lukkes ned, og blæseren fjernes.
Opsynspersonalet skal være fyldt 16 år. For medhjælpere mellem 16 og 18 år skal der foreligge et skriftligt samtykke til hvervet fra forældremyndighedens indehaver.
Samtykkeerklæringen skal ligge sammen med Tilsynsbog for Forlystelsesapparat og forsikringspapirer ved den oppustelige forlystelse i hele brugstiden og skal kunne fremvises for
Politi eller akkrediteringsselskab.
Opsynspersonen skal bære en påklædning, der gør, at man ved, at der er tale om en opsynsperson (f.eks. med gul/grøn/orange vest).
Opsynspersoner skal have en grundig orientering om forlystelsesapparatets betjening og
føre tilsyn med forlystelsen på en sådan måde, at forlystelsens afvikling sker på forsvarlig
vis.
Det er derfor vigtigt, at arrangør og opsynspersonale er trænede,
kompetente personer, der har gennemlæst aktivitetens brugsanvisning.
Opsynspersonalet består af en af arrangørerne udpeget ansvarlig og så mange opsynspersoner, som der er fastlagt af den ledende opsynsperson.
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