
 

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR OPSTILLING AF TELTE, 

SCENER, TRIBUNER OG ANDRE 

TRANSPORTABLE KONSTRUKTIONER 

 

 

Hvis I skal sætte telte og scener op, kræver det ofte en tilladelse. Læs her, hvornår der skal søges 
tilladelse og hvordan I gør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indledning 

Den 1. januar 2015 trådte de nye regler om en certificeringsordning for transportable telte og 
konstruktioner i kraft. Certificeringsordningen medfører, at ejeren af en transportabel konstruktion 
selv kan vælge, om konstruktionen skal certificeres eller byggesagsbehandles. 

Disse retningslinjer har til formål, at oplyse ejeren og brugeren af en transportabel konstruktion, 
hvordan og hvornår, der i Halsnæs Kommune skal søges de nødvendige tilladelser indenfor både 
Bygge- og Beredskabslovgivningen. 

Retningslinjerne er udarbejdet efter reglerne i Byggeloven, Bygningsreglementet og 
Beredskabslovgivningens tekniske forskrifter for forsamlingstelte mv. samt Energistyrelsens 
vejledning, som du finder her: 
http://bygningsreglementet.dk/file/502641/transportable_konstruktioner.pdf 

Certificeringsordning 

Konstruktioner, der bliver certificeret efter de nye regler, kan opstilles uden, at kommunen skal 
meddele byggetilladelse, så længe certificeringen er gyldig. 

Certificeringsordningens regler findes i bekendtgørelse nr. 880 af 3. juli 2014, som kan findes her: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164153 

Byggetilladelse 

I Bygningsreglementet kapitel 1.3.5 bestemmes, hvilke transportable telte og konstruktioner, som 
ikke må opstilles uden forudgående byggetilladelse – hvis de ikke er certificeret. Du finder reglerne 
her: www.bygningsreglementet.dk 

Brandregler for forsamlingstelte og lignende med over 150 personer 

Opstilling af både certificerede og ikke certificerede telte, der anvendes af flere end 150 personer 
kræver tilladelse fra kommunen. 

Hvad er omfattet? 

Transportable konstruktioner som telte, tribuner og scener, der anvendes ved mange former for 
arrangementer, for eksempel private fester, familiefester, konfirmationer, sølvbryllupper, vejfester, 
havefester, firmafester, åbent hus, loppemarked, koncerter, sportsstævner, festivaler, byfester, 
dyrskue, cirkusforestillinger og lignende. 

Transportable konstruktioner, der anvendes erhvervsmæssigt 

For eksempel produktionsvirksomheder, der opstiller kontorpavilloner til midlertidige arbejdspladser 
eller telt til ekstralagerplads i en periode. 

Hvad er undtaget? 

Visse telte er undtaget fra nogle af reglerne, hvis de anvendes til privat brug. Privat brug defineres 
som: En transportabel konstruktion, der ejes af en privatperson, og som udelukkende anvendes til 
privat brug af denne privatperson. 

Privat brug er IKKE udlejningstelte eller lånte telte. Se eksempler i Energistyrelsens vejledning 
http://bygningsreglementet.dk/file/502641/transportable_konstruktioner.pdf. 

Scener, gangbroer og tribuner uden overdækning og med en maksimal højde på 1 meter er 
undtaget fra krav om certificering og byggetilladelse. 

Opstilling i mere end 6 uger 

Hvis konstruktionen/teltet opstilles i mere end 6 uger, skal der altid søges om byggetilladelse til 
opstillingen, også selvom konstruktionen er certificeret. 

  



 

 

 

Hvad kræver certificering eller forudgående byggetilladelse? 

Transportable telte Tilladelser - Byggeloven 
Telte kun til privat brug, som anvendes af flere 
end 150 personer 

Krav om enten certificering eller byggetilladelse 
samt godkendelse af Beredskabet 

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

Krav om enten certificering eller byggetilladelse 
samt godkendelse af Beredskabet 

Alle telte i mere end 1 etage Krav om enten certificering eller byggetilladelse 
  
Transportable konstruktioner 
Uanset om de opstilles indendørs eller udendørs 
Scener  
Scene uden overdækning over 1 meter i højden Krav om enten certificering eller byggetilladelse 
Alle scener med overdækning, uanset scenens 
højde 

Krav om enten certificering eller byggetilladelse 

Automobilscener over 1 meter i højden, uanset 
om der er en overdækning eller ej 

Krav om enten certificering eller byggetilladelse 

Tribuner, herunder automobiltribuner uden 
overdækning, siddehøjde på over 1 meter 

Krav om enten certificering eller byggetilladelse 

Tribuner, med overdækning uanset siddehøjde Krav om enten certificering eller byggetilladelse 
Portaler med og uden inddækning Krav om enten certificering eller byggetilladelse 
Gangbroer under 1 meter i højden uden færdsel 
under gangbroen og med overdækning 

Krav om enten certificering eller byggetilladelse 

Gangbroer over 1 meter i højden med eller uden 
færdsel under gangbroen uanset om det er med 
eller uden overdækning 

Krav om enten certificering eller byggetilladelse 

Tårne og lignende selvstående konstruktioner 
med eller uden passage under eller gennem 
konstruktionen 

Krav om enten certificering eller byggetilladelse 

Mobile storskærme, transportable 
mobilantenner m.v. 

Krav om enten certificering eller byggetilladelse 

 

Skemaet omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at 
konstruktionen overstiger de i skemaet anførte grænser. 

Hvilke regler i Bygningsreglementet skal overholdes? 

Transportable konstruktioner er omfattet af bestemmelserne i bygningsreglementets kap. 1.3.3 og 
skal overholde alle de bestemmelser i Bygningsreglementet, som er relevante i forhold til den 
konkrete konstruktion. Det drejer sig typisk om bestemmelserne om tilgængelighed, konstruktioner 
og brandforhold i kap. 3.2.1, kap. 4.1-4.3 og kap. 5. 

Hvilke regler på brandområdet skal overholdes? 

Bestemmelserne i Tekniske Forskrifter og Driftsmæssige Forskrifter for brandværnsforanstaltninger 
for for-samlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af 
campingreglementet skal overholdes. Du finder reglerne her: 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=6458 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=116228 

  



 

 

Hvad er undtaget? 

Følgende konstruktioner må opsættes uden forudgående byggetilladelse eller certificering. 
Konstruktionerne skal efterleve reglerne i Bygningsreglementets kap. 3.2.1, kap. 4.1-4.3 og kap. 5. 

Transportable telte Tilladelser - Byggeloven 
Telte kun til privat brug, som anvendes af op til 
150 personer 

Intet krav om byggetilladelse eller certificering 

Telte, der ikke er til privat brug, med et samlet 
areal på 50 m² og mindre 

Intet krav om byggetilladelse eller certificering 

Transportable konstruktioner 
Uanset om konstruktionen opstilles indendørs 
eller udendørs 

 

Scener uden overdækning under1 meter i 
højden 

Intet krav om byggetilladelse eller certificering 

Automobilscener under 1 meter i højden, uanset 
om der er overdækning eller ej 

Intet krav om byggetilladelse eller certificering 

Tribuner, herunder automobiltribuner, uden 
overdækning og under 1 meter i højden 

Intet krav om byggetilladelse eller certificering 

Gangbroer under 1 meter i højden og uden 
færdsel under gangbroen og uden overdækning 

Intet krav om byggetilladelse eller certificering 

Skurvogne, letvogne, containere og lignende 
konstruktioner med ydervægge af fast materiale 
(træ, stål m.v.), der opstilles for midlertidig 
anvendelse som forsamlingslokalitet (uanset om 
konstruktionen er på hjul eller ej, og uanset om 
den anvendes til overnatning eller ej. 

Intet krav om byggetilladelse eller certificering 

 

Ansøgning - hvis konstruktionen ikke er certificeret og hvis konstruktionen er certificeret, 

men skal opstilles i mere end 6 uger 

Ansøgning om opstilling af en transportabel konstruktion kan kun søges via mail til via Byg & Miljø 
på www.bygogmiljoe.dk. Der opkræves gebyr efter forbrugt tid. 

Kort vejledning til ansøgning i www.bygogmiljø.dk.  

En ansøgning skal typisk indeholde følgende: 

• En beskrivelse af arrangementet der skal afholdes, forventet antal gæster/besøgende og 
hvor lang tid konstruktionen skal være opstillet. 

• Accept til opstilling af grundens ejer 
• En situationsplan der viser teltets/teltenes placering på grunden. 
• Tegningen skal også vise afstande mellem teltene, afstande til eventuelle bygninger og 

afstand til skel. 
• Tegning der viser teltets/teltenes indretning 
• Dokumentation af hvordan kravene til bygningsreglementet overholdes vedrørende: 
• Tilgængelighed (handicap-regler) 
• Konstruktioner og fastgørelse af konstruktionen 
• Brandforhold 

For uddybende information vedrørende krav til dokumentation henvises til Energistyrelsens 
vejledning. 

Ved telte og lignende med plads til over 150 personer vedlægges desuden følgende til brug for 
Beredskabet: 

  



 

 

• Brand- og evakueringsinstruks 
• Pladsfordelingsplan 
• Tegning over placering af teltet på matriklen (situationsplan), som godtgør, at Tekniske 

Forskrifters bestemmelser om afstandsforhold overholdes 
• Dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber (fås normalt af telt-udlejeren) 

Ansøgningsfrist 

Minimum 4 uger før arrangementet. Det forudsætter, at der fremsendes en fyldestgørende 
ansøgning. Er ansøgningen mangelfuld kan byggetilladelse ikke meddeles på 4 uger. 

Byggesagsgebyr 

Der opkræves gebyr for byggetilladelse i henhold til taksblad og gebyrvedtægt i Halsnæs Kommune.  

Andre tilladelser 

Nogle arrangementer kræver andre tilladelser end til de transportable konstruktioner. 

Det kræver f.eks. en særskilt tilladelse, hvis man ønsker, at bruge et offentligt areal, eksempelsvis 
et idrætsanlæg, markedsplads, vejareal m.v., i forbindelse med afholdelse af et arrangement. 

Du kan søge om tilladelse til at bruge offentlige arealer i Halsnæs Kommune på mail@halsnaes.dk. 

I visse tilfælde kræver arrangementer også tilladelser hos Politiet og Arbejdstilsynet – f.eks. ved 
servering af alkohol, håndtering af fødevarer og salg af dagligvarer samt ved musik, samling af dyr, 
lotteri og ved påvirkning af trafikken. 

Disse tilladelser skal du søge ved at gå ind på 
https://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/lejlighedstilladelse/ 

Tilladelser hos Arbejdstilsynet kan findes her: 
http://arbejdstilsynet.dk/da/selvbetjening/udendorsarrangementer.aspx 

Yderligere oplysninger om transportable konstruktioner 

Halsnæs Kommune, mail@halsnaes.dk. Tlf. 47784000 

 


