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Indledning:
I forbindelse med arrangementer kan der opstå ønske om at anvende arealer til opstilling
af f.eks. forsamlingstelte, salgsområder og camping-enheder for deltagere og ledsagere.
Med baggrund i Beredskabsloven er der fastsat nærmere regler om brand- og
sikkerhedsforanstaltninger i: Bek. nr. 1339 dateret 10.12.2014.
Reglerne er angivet i bilag 1 til bekendtgørelsen ”Driftsmæssig forskrifter for
forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af
campingreglementet” (DF), med henblik på at forebygge og formindske brandfaren samt
sikre forsvarlige redningsmuligheder. 1) Note.
Det skal anbefales at anvende de grundlæggende sikkerhedsbestemmelser i reglerne,
selv om arrangementet ikke er omfattet af bestemmelserne.
Bemærk - der er nye regler gældende fra 1. januar 2015 om at transportable
konstruktioner (telte, scener og tribuner m.m.) er omfattet af byggesagsbehandling
i henhold til byggeloven. Det kan der læses mere om: Her på denne link
Uddrag af betingelserne:
A - Generelt:
1. Området skal indrettes forsvarligt med henblik på at mindske fare for personskade, at
brande opstår, at brande breder sig samt således, at ambulance, brand- og
redningskøretøjer kan manøvrere hurtigt og hensigtsmæssigt i området.
2. Ved opstilling af forsamlingstelte, servicetelte og konstruktioner skal det sikres, at de
bærende konstruktioner en stabile under alle vejrforhold i henhold til byggeloven
3. Evt. installationer omfattet af autorisationslovgivningen skal opfylde regler herfor.
4. Arrangøren er ansvarlig for, at bestemmelserne i Bekendtgørelsen overholdes.
1) Note:

Driftsmæssige forskrifter (DF) gælder for:
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1. Forsamlingstelte, herunder cirkustelte, på over 50 m , der anvendes af højst 150 personer
– (DF afsnit 2). (Her skal ikke ansøges om tilladelse når bestemmelserne overholdes).
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2. Forsamlingstelte, herunder cirkustelte, på over 50 m , der anvendes af flere end 150
personer – (DF afsnit 3)
3. Salgsområde på f.eks. musikfestivaler, markeder, dyrskuer og lign. – (DF afsnit 4). Ved
større samlet salgsområde på over 1000 m2 skal der indhentes tilladelse.
4. Midlertidige campingområder der er bestemt til eller anvendes af flere end 150
overnattende personer – (DF afsnit. 5 eller 6). Ved større campingområder på over 1000
m2 skal der indhentes tilladelse
Husk at der skal ansøges om tilladelse hos Redningsberedskabet i Kerteminde til arrangementer
som omfatter pkt. 2 – 4.

Forskrifter samt vejledninger kan læses på Beredskabsstyrelsens hjemmeside under:
Regler og vejledninger
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B – Forsamlingslokaler og forsamlingstelte for max. 150 personer:
Generelt: Forsamlingstelte og selskabshuse skal opstilles og anvendes i overensstemmelse med forskriftens afsnit 2. Efterfølgende listes nogle af hovedpunkterne:
2

1. At alle forsamlingslokaler og forsamlingstelte på over 50 m og til mere end 50
personer skal indrettes, så der er fri og uhindret adgang til udgange.
2. Forsamlingstelte skal have en indbyrdes afstand på min 5 m - ellers betragtes teltene
som et telt. Der skal være en afstand på 10 m til brandfarligt oplag. Teltdug skal være
udført af et brandmæssigt egnet materiale.
3. I forsamlingstelte o. lign. for max 150 personer bør der anbringes
brandslukningsmateriel inden for en afstand af max 25 m
4. At der skal være 2 udgange placeret i modstående ender. Udgangene skal have en
fri bredde på min 0,8 m. Udgangene må ikke kamufleres og skal kunne åbnes
umiddelbart i driftstiden. De skal være afmærket med tydelige flugtvejsskilte (Grøn
løbende mand). Flugtveje skal udformes på overskuelig måde.
5. Evt. kogeapparater skal være el-opvarmet og elinstallationer skal udføres af
autoriseret elinstallatør.
6. At højst 150 personer må opholde sig samtidig i telteenheder og lokaler, hvor der ikke
er udarbejdet pladsfordelingsplan, brand- og evakueringsinstruks samt installeret nød
- og panikbelysning.

C - Forsamlingstelte til flere end 150 personer:
Generelt: Forsamlingstelte og selskabshuse skal opstilles og anvendes i overensstemmelse med forskriftens afsnit 3. Efterfølgende listes nogle af hovedpunkterne:
1. Større samlingstelte på over 50 m 2 og hvor der er flere end 150 personer, skal være
udført med teltdug der er klassificeret som brandmæssig egnet. Der skal kunne
fremvises dokumentation for, at teltdugens egenskaber er tilstrækkelige fra anerkendt
prøvningsautoritet.
2. Forsamlingstelte skal placeres min 5 m fra andre telte og fra mindre telte samt
selskabshuse der indrettes til køkken og servicefunktioner. Der skal i øvrigt være et
frit område på min 5 m fra teltet, som ikke må anvendes til oplag eller parkering.
Forsamlingstelte skal placeres min 10 m fra grillarrangementer og brændbare oplag.
3. I forsamlingstelte o. lign. til flere end 150 personer skal der anbringes
brandslukningsmateriel inden for en afstand af max 25 m.
4. Indretningen af forsamlingstelte skal være i overensstemmelse med den godkendte
pladsfordelingsplan. Der henvises til Vejledning om pladsfordelingsplaner i
forsamlingstelte m.v. af marts 2002, hvoraf eksemplar kan rekvireres eller hentes på
beredskabsstyrelsens hjemmeside. Pladsfordelingsplanen skal hænge synlig ved
hovedindgangen. Flugtveje fra forsamlingstelte skal være ligeligt fordelt og den
samlede frie bredde af flugtvejsåbninger målt i cm skal mindst svare til det samlede
antal personer i teltet. Udgang for flugtvej skal dog mindst være 1 m bred og 2 m høj.
5. Forsamlingsteltet skal forsynes med flugtvejs- og panikbelysning og skal være
forsynet med brandslukningsmateriel efter nærmere aftale med kommunens
Rednings-beredskab. Inventaret skal opstilles på en sådan måde, at der er fri og
uhindret adgang til flugtveje og udgange fra festteltet. Der skal føres driftsjournal for
forsamlingsteltet og udpeges en ansvarlig person jvf. forskriftens afsnit 3.5.
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D – Salgsområder
Generelt: Salgsområder skal indrettes og anvendes i overensstemmelse med forskriftens
afsnit 7. Efterfølgende listes nogle af hovedpunkterne.
1. Det samlede areal skal opdeles i delarealer på højst 1000 m2 og som skal være
omgivet af mindst 10 m friområde. Salgsbodernes samlede facadelængde skal
opdeles for hver 50 m med et min. 3 m bredt friområde.
2. Salgsboder skal have flugtveje direkte til friområde.
3. Brug af åben ild er kun tilladt i særligt indrettede og godkendte områder.
4. Der skal holdes orden og brændbart affald skal bortskaffes.
5. Der må normalt ikke parkeres eller camperes i salgsområde.
6. Der skal anbringes håndslukningsudstyr ved/på arealet efter nærmere vurdering.
Placeringen skal afmærkes tydeligt i en højde, der er synligt fra pladsen.
Hvor særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvor der er større brandbare oplag,
områder med levende dyr, eller hvor der forsamles mange mennesker kan der stilles
særlige krav ud fra en brandmæssig risikovurdering
E - Indretning af midlertidigt campingområde på arealer samt driftsmæssige
foranstaltninger:
Generelt: Campingområde og friområde skal indrettes og anvendes i overensstemmelse
med forskriftens afsnit 5 (eller 6 for spejderorganisationer). Efterfølgende listes nogle af
hovedpunkterne.
1. Det samlede areal skal opdeles i mindre arealer (blokke) på max 1000 m 2 for
teltområder og for caravanområder. Arealerne skal have en indbyrdes afstand på min
5 m (friareal). Dette areal skal være friholdt for køretøjer og oplag og skal kunne
anvendes til at fremføring af brand- og redningskøretøjer.
2. Der skal udpeges en navngiven person, som har ansvaret for at campingområdet
indrettes i overensstemmelse med reglerne samt at der er fornødent tilsyn med
området.
3. Campingenheder for en familie skal opstilles med en indbyrdes afstand på mindst 3
m. Afstanden regnes fra evt. udbygninger, fortelte m.v. (Ved campingenheder forstås
telte, campingvogne, campingbiler eller andre transportable konstruktioner o. lign.).
(Ved tilladelse til mindre afstand end 3 m imellem enhederne i teltområder må der
ikke anvendes kogeapparater eller åben ild i - og ved enhederne. Det bør overvejes
nøje, inden denne løsning vælges).
4. Der skal anbringes håndslukningsudstyr ved/på arealet, således at der højst er 50 m
til nærmeste placering fra et vilkårligt punkt. Placeringen skal afmærkes tydeligt i en
højde, der er synligt fra pladsen.
5. Der skal ved indgange til området være tydelige opslag med forbud mod afbrænding
af bål og med påbud om, at campingenheder kun må opstilles på de af
vagtpersonalet anviste pladser.
Hvis teltområde er indrettet med mindre indbyrdes afstand end 3 m mellem
enhederne, så skal der være tydelige opslag med forbud mod anvendelse af åben ild,
kogeapparater og lign.
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