Bygningsreglementets vejledning om opstilling af transportable telte og
konstruktioner, herunder tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm. og
indretning af salgsarealer og midlertidige campingpladser –
Er opdateret i december 2018.
Link:
http://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/BRV/Transportable-telte-ogkonstruktioner?Layout=ShowAll
Bygningsstyrelsen orienterer samtidig Sammenslutningen af By- og Markedsfester om, at
vejledningen skal revideres i 2019, da der er flere ting, der stadig skal justeres bl.a. ift. en
sammenhæng med reglerne i det nye BR18.
Vi ved dog intet om hvornår den næste justering vil blive udsendt, så indtil videre er det
denne vejledning der vil være udgangspunkt for de ansøgninger og de tilladelser der skal
indhentes ved myndighederne for arrangementer i 2019.
Vejledning henvender sig både til dem, der ejer transportable konstruktioner som f.eks.
telte, tribuner, scener, portaler, tårne, raftekonstruktioner, messestande mv., og til dem, som
bruger sådanne transportable konstruktioner ved for eksempel festivaler, koncerter,
sportsstævner, cirkusforestillinger, by- og markedsfester, og lignende
Vejledninger er på 135 sider, og ved første øjekast – noget uoverskuelig, men vi vil her
prøve at gøre den lidt lettere tilgængelig – og fremhævet nøgle-afsnit:
Vejledningen er opdelt i:
Del 1 – Selve vejledningen – side 5 - 65
Del 2 – Regler i Bygningsreglementet som transportable konstruktioner skal leve op til 65 –
121
I Del 2 er det specielt afsnit 4, siderne 87 – 121 der bør studeres af ALLE arrangører – (Det
er ikke alle punkterne der er lige aktuelle for alle).
Vær især opmærksom på siderne
88 – 105 – der vedr. telte, herunder indretningsplaner, flugtveje og placering på grund.
112 – 115 – der vedr. salgsområder, herunder opdeling, brandmateriel, ordensregler.
116 – 121 – vedr. campingområder, herunder opdeling, brandmateriel, ordensregler.
Afsnit 2.2 – side 7:

Der skal, for transportable konstruktioner, der anvendes af mere end 150 personer, sendes
meddelelse med oplysning om det transportable telts eller konstruktions indretning og brug,
jf. § 157, til kommunalbestyrelsen, uanset om konstruktionen er certificeret. Meddelelsen
skal sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før konstruktionen tages i brug.
Meddelelsen til kommunalbestyrelsen skal sikre, at beredskabet, på baggrund af
kommunalbestyrelsens orientering, får besked om opstillingen af den transportable
konstruktion.
Alle telte, over 49 kv.m., der ikke er certificerede, skal der søges byggetilladelse for. – hvis
de ikke er til privat brug.
Side 10:
Det er den, der opstiller en transportabel konstruktion, der har ansvaret for, at
konstruktionen er opstillet korrekt. Ejeren af konstruktionen skal informere konstruktionens
bruger om, hvordan og til hvad konstruktionen må bruges. Hvis konstruktionen bruges
forkert, er det brugeren, der kan blive ansvarlig herfor.
Ved indretning af et camping-, festival eller salgsområde er det den ansvarlige arrangør eller
den driftsansvarlige, der har ansvaret for, at området er indrettet i overensstemmelse med
bestemmelser i BR18 §§ 156-158, og at reglerne i §§ 33 og 34 er overholdt.

Afsnit 8.1 – side 63
Det gælder for transportable telte og konstruktioner, der skal anvendes af mere end 150
personer, at der skal udarbejdes en pladsfordelingsplan, der viser en godkendt
inventaropstilling samt godkendte flugtveje til et sikkert sted. Hvis pladsfordelingsplanen
ikke er en del af en certificering for den transportable konstruktion, skal
pladsfordelingsplanen godkendes af kommunalbestyrelsen.
Afsnit 8.2.2 – side 64
For festival- og salgsområder med et samlet areal på over 1.000 m² skal ansøgning om
byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. § 157, sendes
til kommunalbestyrelsen senest 4 uger inden, området tages i brug.
Afsnit 2 – side 67 - Tilgængelighed
Adgangsforholdene til en transportabel konstruktion skal udformes på en måde, hvor de kan
benyttes af alle herunder kørestolsbruger, dårligt gående med rollator, har
orienteringsbesvær eller et andet handicap - alle brugere skal ved egen hjælp kunne komme
frem til konstruktionen, jf. §§ 51-54.
Side 68:

Barduner, store pløkker eller andre konstruktionsmæssige afstivninger, som er placeret
uafhængigt af konstruktionen bør afmærkes, fx med bånd, min. 5 cm brede, med
kontrastfarve eller følbar eller synlig markering i belægningen

Afsnit 4.4.2 – side 90
Forsamlingstelte indrettet til maksimalt 150 personer placeres
- Mindst 5 m fra bygninger med andet tag end stråtag placeret på samme grund
- Gælder dog ikke i forhold til mindre bygninger så som garager, carporte, udhuse og
lignende, der iht. BR18 kan være opført i eller nærmere naboskel eller sti end 2,5 m.
Øvrige telte samt telte til mere end 150 personer, bør opstilles mindst 5 m fra naboskel, vejeller stimidte og mindst 5 + 2,5 m fra andre bygninger, hvis disse har klasse T tagdækning
og en klasse 1 beklædning, dog mindst 12,5 m fra bygninger med stråtag.
Forsamlingsteltene bør endvidere placeres i en afstand af mindst 5 m fra mindre telte og
selskabshuse, der indrettes til køkken, garderobe og andre servicefunktioner, såfremt det
samlede areal af teltene og selskabshusene overstiger 1.000 m2.
Afstande til telte måles som afstanden til teltdugen.
Side 91: Afstand til befæstet vej:
For at sikre at redningsberedskabet kan komme frem til telte og salgsområder og på grund af
motorkøretøjernes størrelse og slangernes længde, vil det normalt være tilstrækkeligt, hvis
der er under 40 m målt i ganglinjen fra udgangene fra et telt/salgsområde til en tilstrækkelig
bred befæstet kørevej. En kørevej bør normalt være mindst 2,8 m bred og befæstet til tung
trafik svarende til brandredningskøretøjer. En almindelig offentlig vej vil sædvanligvis
opfylde dette.
Side 92 – Flugtveje:
Ved salgsområder skal der fra den enkelte salgsbod være en flugtvej direkte til et friområde.
Såfremt salgs-bodens facadelængde overstiger 10 m, skal der dog være mindst 2 flugtveje
direkte til friområder. Friområder skal holdes fri for udstillede varer, oplag m.v.
For at sikre tilstrækkelig adgang til udgange vil det normalt være hensigtsmæssigt, hvis der
ikke er mere end 25 m i ganglinje fra et vilkårligt sted i et telt til en udgang. Da én udgang
kan være spærret af en brand, skal der være mindst to udgange fra et telt, og disse udgange
skal være placeret i modstående ender af teltet.
Udgangene bør generelt have en bredde på mindst 1.2 m og en højde på mindst 2,0 m.
Adgang til terræn bør udføres som niveaufri adgang.
Side 94 – nødudgange:

Som udgangspunkt bør bredden af udgange og passager/gangarealer have en bredde på
mindst 10 mm pr. person, der benytter den. Passager/gangarealer bør dog have en bredde på
mindst 1,3 m, og de udgange, der anvendes som normale adgangsveje (teltdøre), bør udføres
med en bredde på mindst 1,2 m. For sekundære udgange vil det være tilstrækkeligt, hvis de
har en fri bredde på mindst 0,8 m. Ved sekundære adgangsveje forstås udgange, der ikke
anvendes i den normale drift af teltet.
Afsnit 4.2.4 – side 94 - Pladsfordelingsplaner
Ved transportable telte og konstruktioner, der skal benyttes af mere end 150 personer, skal
der udarbejdes en pladsfordelingsplan, der viser en inventaropstilling samt flugtveje til et
sikkert sted. Hvis pladsfordelings-planen ikke er en del af en certificering, skal
pladsfordelingsplanen godkendes af kommunalbestyrelsen.
Side 95:
For telte indrettet til mere end 150 personer, beskrives flugtveje og opstilling af inventar i
denne pladsfordelingsplan. Pladsfordelingsplanen er en del af certificeringen eller skal
godkendes af kommunen ved hver opstilling. Planen viser udover inventaropstilling,
flugtveje til et sikkert sted herunder udformning af gangarealer, alle udgange og eventuelle
trapper og ramper samt placering af flugtvejsskilte og brandslukningsmateriel. I planen
anføres også det maksimale antal personer, der må opholde sig i teltet.
Side 96/97:
Udarbejdelse af pladsfordelingsplaner, der omfatter opstilling med stole og/eller stole og
borde, kan ske efter disse retningslinjer.
Afstanden mellem rækker med stole eller bænke skal være mindst 80 cm (regnet fra stoleryg
til stoleryg eller bagkant af bænk) og de enkelte sæders bredde må være mindst 50 cm (eller
centerafstanden fra stolemidte til stolemidte må være mindst 50 cm ved sammenkoblede
stole).
Ved opstilling af stole og borde bør der være en afstand på mindst 2 m regnet fra bordkant
til bordkant, såfremt der er stole langs bordkanten. Antallet af stole ved hver bordopstilling i
ubrudt række må maksimalt være 24.
Afstanden frem til gangarealet må ligesom ved bordopstillingerne ikke overstige 12 pladser
i en række, hvis der alene er gangareal til den ene side og ikke overstige 24 pladser i en
række, hvis der er gangareal på begge sider. Ved opstilling af stole eller bænke, hvor
antallet af rækker overstiger 20, skal der udføres en yderligere adskillelse (sektionering).
Sektioneringen skal bestå af et gangareal, der skal være mindst 1,3 m bredt, såfremt stolene
eller bænkene er fastgjort til gulvet og mindst 2 m, hvis stolene eller bænkene ikke er
fastgjort til gulvet.

Side 102
Hvor telte ikke anvendes efter mørkets frembrud, og teltets materialer og udformning ikke
udelukker en rimelig dagslysmængde, kan belysning af flugtvejsskilte og panikbelysning
ofte udelades.
Det kan være hensigtsmæssigt, at der placeres CO2-slukkere ved større el-tavler,
mikserpulte og lignende særlige elektriske installationer.
Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med bekendtgørelse om indretning af
trykbærende udstyr. Der skal anvendes den type håndildslukker, som er relevant i forhold til
den faktiske risiko.
Side 103 – Gasinstallationer
Der må i et forsamlingstelt maksimalt anbringes 5 F-gasinstallationer, herunder
kogeapparater m.v., transportable varmeovne til F-gas, inkl. de F-gasflasker, der aktuelt er i
brug.
Alle øvrige F-gasflasker samt olie- eller gasfyrede aggregater til rumopvarmning skal være
anbragt mindst 5 m fra forsamlingstelte. F-gasflasker skal være sikret mod påkørsel og skal
placeres oprejst. F-gasflasker skal i øvrigt opbevares i overensstemmelse med
bestemmelserne i bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser.
Side 103 – Driftsjournaler
For forsamlingstelte til flere end 150 personer sikrer arrangøren eller den driftsansvarlige, at
der føres en driftsjournal over kontrollen af de forhold, der fremgår af nedenstående
punkter. Af driftsjournalen skal det fremgå, at kontrollen af de enkelte punkter er udført.
Arrangøren eller den driftsansvarlige kontrollerer ved angivelse af navn, adresse, dato og
klokkeslæt i driftsjournalen, at kontrollen er foretaget umiddelbart inden arrangementets
start. Såfremt arrangementet varer i mere end 24 timer, gentages kontrollen gentages for
hver påbegyndt 24. timer.
Afsnit 4.2.10 - side 105 - Orden
Ved telte til mere en 150 personer, bør det af hensyn til brandsikkerheden sikres, at:
- Området inden for 5 m fra forsamlingstelte ikke anvendes til andre formål, herunder
parkering og lignende.
- der ved udgange ikke parkeres motorkøretøjer, cykler m.v. Der må heller ikke være oplag,
beplantning eller lignende, som kan hindre evakuering.
- Den frie bredde af gangarealer ikke indskrænkes af master, tælleapparater, barduner,
projektører m.v.
- større mængder af letantændelig vegetation fjernes inden for 10 m fra forsamlingsteltet.
- Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elkogeplader, fremgår af
pladsfordelings-planen

Afsnit 4.6 - side 112 - Salgsområder på festivaler, markeder, dyreskuer og lign. som
har et samlet areal på over 1.000 m2 til mere end 150 personer
Efter en brandmæssig risikovurdering kan kommunalbestyrelsen bestemme, at forskellige
camping- og salgs-områder, der etableres med henblik på samme arrangement, betragtes
som ét område, såfremt det skønnes nødvendigt for at formindske brandfaren og sikre
forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.
For salgsområder på festivaler, markeder, dyreskuer og lign. som har et samlet areal på over
1.000 m2 skal der udarbejdes en oversigtsplan og detailkort, som skal fremsendes i
forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til kommunalbestyrelsen. Ansøgning om
byggetilladelse med oplysning om området placering, indretning og brug, jf. § 157, skal
sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før området tages i brug.
Oversigtsplanen skal vise følgende:
Tilkørselsveje til pladsen.
Arealer til redning og slukning, herunder friområder.
De forskellige delområder, herunder områder, hvor der opstilles forsamlingstelte og
selskabshuse, camping-områder, serviceområder, parkeringsområder og scener med
bagområder.
Depoter for flaskegas (F-gas), der skal anvendes til madlavning eller opvarmning mv.
Oplag af diesel til generatorer eller opvarmning mv.
Særligt udpegede områder i forbindelse med en evt. evakuering.
Detailkortet over delområder skal vise følgende:
Flugtveje, herunder flugtvejsskiltes placering.
Brandslukningsmateriel
Brandveje og friområder
Parkeringsarealer
Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elkogeplader, i og ved
salgsboder
Affaldscontainere.
Depoter for F-gas.
Skel
Afsnit 4.6.1 – side 113 - Opdeling af salgsområder
Salgsområder skal opdeles i felter på maksimalt 1.000 m², som omgives af mindst 10 m
brede friområder. Friområdets bredde kan dog reduceres til 5 m, hvis dette anses for
forsvarligt af hensyn til redningsberedskabets indsats.
Der bør udlægges et mindst 10 m bredt friområde mellem salgsområde og nærmeste
selskabshus, forsamlingstelt, campingområde og parkeringsområde.

Brændbart affald skal anbringes i affaldscontainere af ubrændbart materiale.
Affaldscontainere skal tømmes mindst 1 gang om dagen.
Der kan altid i eller ved den enkelte salgsbod placeres én affaldscontainer med et
rumindhold på højst 1 m3 til brug for mindre mængder af affald, herunder brændbart affald.
Motorkøretøjer må ikke parkeres i salgsområder. Undtaget herfra er op til 2 køretøjer
med direkte tilknytning til salgsfunktionen.
Campering, herunder overnatning, i salgsområdet bør ikke ske. Overnatning af indtil 2
personer med tilknytning til den enkelte salgsbod kan dog tillades under forudsætning af, at
der etableres en ordning med fast vågen vagt, der foretager rundering.
4.6.4 – side 115 - Salgsområder, som har et samlet areal på over 1.000 m2 med særlige
brandmæssige forhold
For salgsområder med et samlet areal på mere end 1.000 m2, skal ansøgning om
byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. BR18 § 157,
sendes til kommunalbestyrelsen senest 5 uger før, området tages i brug.
I salgsområder, som har et samlet areal på over 1.000 m2, hvor særlige forhold gør sig
gældende, f.eks. hvor det forefindes store brandbare oplag, områder med levende dyr, eller
hvor der er forsamlet særligt mange mennesker, bør der foretages en brandmæssig
risikovurdering af, om der bør udføres yderligere brandværnsforanstaltninger, f.eks.
udarbejdelse af beredskabsplan, brandberedskab, yderligere opdeling af salgsområder,
maksimal størrelse på salgsboder, særlige ordensregler m.v., se BR18 §§ 156-158.
Er der tvivlsspørgsmål eller ting der er uforståelige i vejledningen er du altid velkommen til
at rette henvendelse til Sammenslutningen af By- og Markedsfester.
Får du påkrav og eller afslag fra myndighederne du ikke mener er i overensstemmelse med
lovgivningen og vejledningen så kontakt endelig Sammenslutningen.
Du opfordres også til at bede myndighederne til om at begrunde en eventuel afgørelse –
myndighederne bør henvise til love, cirkulærer og vejledninger, hvis de ikke vil godkende
ansøgningen.
Mogens Lorenzen
Sammenslutningen af By- og Markedsfester
Mail: mwl@os.dk

