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OPSTILLING AF TELTE OG
ANDRE TRANSPORTABLE
KONSTRUKTIONER
> HER KAN DU FÅ MERE VIDEN...

> BLIV KLOGERE PÅ REGLERNE...

Få mere
information
på bygningsreglementet.dk

Hvis du…
Vil vide, om dit telt kræver byggetilladelse eller
certificering?

> SIKKERHED OG ANSVAR

> Se bilag 2 i bygningsreglementet eller kontakt
kommunen.

Når du skal sætte et telt eller en anden
transportabel konstruktion op, skal den
være sikker at bruge og færdes omkring.

Vil vide mere om reglerne for transportable konstruktioner og telte?
> Se www.bygningsreglementet.dk. Her finder du
Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner og spørgsmål/svar om transportable
konstruktioner.
Bliver opmærksom på et ulovligt forhold?
> Du kan rette henvendelse til kommunen. Sker
det uden for kommunens åbningstid, kan du rette
henvendelse til politiet.

Derfor skal man ved opsætning følge
teltets manual, og man skal være
opmærksom på, at der afhængig af
teltets størrelse og brug, gælder regler
i bygningsreglementet.

TRANSPORTABLE TELTE BRUGES FX TIL
- Private fester
- Havefester
- Firmafester
- Byfester
- Festivaler

- Loppemarkeder
- Koncerter
- Sportsstævner
- Dyrskue
- Cirkus

HVAD SIGER REGLERNE?
Alle telte der er omfattet af byggeloven, skal altid overholde
bygningsreglementets krav til konstruktions- og brandforhold.

> CERTIFICERING ELLER BYGGETILLADELSE
Bygningsmyndigheden i den kommune, hvor teltet opstilles,
skal vurdere om teltet er omfattet af byggeloven. Hvis teltet
er omfattet af byggeloven, er der enten krav om byggetilladelse
eller certificering, inden teltet må stilles op.
Ejeren af teltet kan selv vælge, om denne vil søge om byggetilladelse eller lade teltet certificere.
Et certificeret telt kan opstilles uden, at kommunen skal give
byggetilladelse. Teltet skal certificeres af en virksomhed, der er
akkrediteret hertil.

> OPSTILLING I MERE END 6 UGER
Opstilles teltet på samme sted i mere end 6 uger, er der uanset
certificering altid krav om byggetilladelse fra kommunen.

> HVEM HAR ANSVARET?
Hvis du er ejer af teltet:
Det er altid den, der opstiller teltet, der har ansvaret for, at det
er stillet korrekt op.
Ejeren af teltet skal informere teltets bruger om, hvordan og
hvad teltet må bruges til.

Hvis du er bruger af teltet:

Er teltet ikke certificeret, skal der altid indhentes en byggetilladelse, hver gang teltet opstilles.

Det er brugerens ansvar at indhente en byggetilladelse, hvis
teltet ikke er certificeret. Ansøgning om byggetilladelse skal
indsendes til den kommune, hvor teltet skal opstilles.

Opstilling af forsamlingstelte og lignende til flere end 150
personer skal altid anmeldes til kommunen.

Hvis teltet er certificeret, skal du som bruger sikre dig, at teltet
overholder de krav, der fremgår af certifikatet.

> TELTE DER ALTID KRÆVER CERTIFICERING ELLER
BYGGETILLADELSE
- Alle telte i mere end 1 etage
- Telte til privat brug til flere end 150 personer
- Telte der er større end 50 m2, og som ikke er til privat brug

> TELTE DER MÅ OPSTILLES UDEN BYGGETILLADELSE
ELLER CERTIFICERING
- Telte til privat brug til mindre end 150 personer
- Telte der er under 50 m2, og som ikke er til privat brug.

Det er brugerens ansvar at sikre,
at teltet bruges i overensstem-		
melse med certificeringen
eller byggetilladelsen.

