Telte, scener og tribuner
Hvis du skal sætte et telt, en tribune eller en scene midlertidigt op på privat eller offentlig
grund, er der nogle retningslinjer, du skal overholde. Retningslinjerne gælder for telte,
tribuner, scener og lignende, der sættes op for en periode på under 6 uger. Hvis perioden er
på mere en seks uger gælder byggelovens § 2 og bygningsreglementet, som kræver en
godkendelse fra bygningsmyndigheden.
Retningslinjer
Hvis du skal sætte et telt, en tribune, en scene eller lignende op i en periode på under seks
uger, skal du søge om en midlertidig byggetilladelse i følgende situationer:
•
•
•
•
•
•
•

Scener med et areal på over 35 m²
Alle scener med en højde på over 1 m
Alle scener med overdækning
Mobile scener
Telte til mere end 150 personer eller over 500 m²
Tribuner og podier som er over 0,3 m høje målt fra terræn
Storskærme, store stilladser, master til lyd- og lysanlæg og andre store midlertidige
konstruktioner

Din ansøgning
Du skal sende din ansøgning senest 30 dage, inden du forventer at opstille konstruktionen.
Ansøgningen skal indsendes via Byg og Miljø - https://www.bygogmiljoe.dk/

Du skal vedlægge følgende materiale til ansøgningen:
•

•
•
•
•
•

En kort og præcis beskrivelse af arrangementet:
o Hvilket arrangement?
o Hvem er arrangør?
o Hvor mange gæster/besøgende forventer I?
o I hvilket tidsrum afholder I arrangementet?
o Antal forestillinger
Målfast plan over placeringen af teltet, scenen, tribunen mv.
Plantegning over telte der er indrettet til mere end 150 personer. Flugtveje skal fremgå
af plantegningen
Tegning af facaden hvor højde, bredde og længde fremgår
Fuldmagt fra grundejer(e)
En beskrivelse af at konstruktionen er sundhedsmæssig forsvarlig og holdbar, så den
kan modstå vind og vejr. I frostvejr skal konstruktionen graves ned i en frostsikker
dybde og bæredygtig bund, så der ikke opstår skader ved bevægelser i jordbunden.
Underlag for kloak- og drænledninger skal også holdes frostsikre.

