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Formål
Disse retningslinjer er grundlag for Brandmyndighedens administration af de gældende bestemmelser
indenfor beredskabsområdet for afholdelse af “midlertidige arrangementer” i Århus Kommune.

Lovhjemmel
Retningslinjerne er udarbejdet efter “Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder
og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet” udgivet af Beredskabsstyrelsen 25. juni
2001 og “Forskrift om ændring af “Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og
campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet” udgivet af Beredskabs- styrelsen den 20.
marts 2002.
Disse forskrifter betegnes i det følgende som “Tekniske Forskrifter”.

Anvendelsesområde
Retningslinjerne bringes i anvendelse ved afholdelse af midlertidige arrangementer, hvor mange
mennesker samles (over 50m²/150 personer), f.eks. selskaber, festivaler, koncerter, byfester, havnefester,
cirkusforestillinger o. lign.

Generelle regler
Følgende midlertidige arrangementer skal altid godkendes hos Østjyllands Brandvæsen:


Et arrangement i et forsamlingstelt eller selskabshus på over 50 m2, med flere end 150 personer.



Cirkusarrangement i et telt på over 50 m2, der er bestemt til flere end 150 personer.



Campingområder, der enten er bestemt til, eller som anvendes af flere end 150 overnattende
personer og med et samlet areal på over 1.000 m2 (over 3.000 m2 hvis det benyttes af medlemmer
af spejderorganisationer), bortset fra campingpladser, der er omfattet af campingreglementet.



Salgsområder på musikfestivaler, markeder, dyrskuer og lign. på over 500 m2.

Forsamlingstelte, selskabshuse, campingområder og salgsområder skal placeres, indrettes og benyttes på
en sådan måde, at risikoen for at brande opstår, at brande breder sig, og at personskade finder sted,
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formindskes mest muligt, samt således, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde
af brand.
Tilladelser og godkendelser kan tilbagekaldes, såfremt dette viser sig påkrævet af sikkerhedsmæssige
årsager.

Specifikke regler
Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af højst 150 personer, skal placeres,
indrettes og benyttes i overensstemmelse med kapitel 2 i “Tekniske Forskrifter”.

For salgsområder med et samlet areal på indtil 500 m2 gælder alene reglerne i “Tekniske Forskrifter” punkt
7.4.1, litra a og c, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.5, litra c, d, f og g, samt 7.5.

Forsamlingstelte eller selskabshuse på over 50 m2, med flere end 150 personer skal placeres, indrettes og
benyttes i henhold til kap. 3 i “Tekniske Forskrifter”.
Tilladelse skal indhentes hos Østjyllands Brandvæsen, der skal have ansøgningen i hænde
senest 30 dage før arrangementets gennemførelse.
Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger/materiale:
Navn, bopælsadresse og telefonnummer på den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder.
Arrangementets afholdelsessted, dato, tidspunkt og antal deltagende personer.
Brand- og evakueringsinstruks, tegningsmateriale og en beskrivelse, herunder en pladsfordelingsplan, der
godtgør, at forskrifterne i kapitel 3 og eventuelt tillige kapitel 4 overholdes.
Dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber, jf. punkt 3.1.3 i “Tekniske Forskrifter”.

Cirkusarrangementer i cirkustelte på over 50 m2, der er bestemt til flere end 150 personer skal placeres,
indrettes og benyttes i henhold til kap. 3 og 4 i “Tekniske Forskrifter”.
Tilladelse skal indhentes hos Østjyllands Brandvæsen, der skal have ansøgningen i hænde
senest 30 dage før arrangementets gennemførelse.
Ansøgningen indeholder følgende oplysninger/materiale:
Navn, bopælsadresse og telefonnummer på den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder.
Arrangementets afholdelsessted, dato, tidspunkt og antal deltagende personer.
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Brand- og evakueringsinstruks, tegningsmateriale og en beskrivelse, herunder en pladsfordelingsplan, der
godtgør, at forskrifterne i “Tekniske Forskrifter” kapitel 3 og 4 overholdes.
Ansøgning om tilladelse til opstilling af de i “Tekniske Forskrifter” punkt 3.1.2 nævnte cirkustelte skal
endvidere vedlægges kopi af Beredskabsstyrelsens godkendelse* af teltets indretning, herunder den
godkendte pladsfordelingsplan.

*
En ansøgning til Beredskabsstyrelsen om godkendelse af indretning af de i “Tekniske
Forskrifter” punkt 3.1.2 nævnte cirkustelte skal indsendes til Beredskabsstyrelsen i to eksemplarer, senest
60 dage før cirkusteltet skal anvendes.
Ansøgningen skal vedlægges tegningsmateriale og en beskrivelse, herunder en
pladsfordelingsplan, der godtgør, at forskrifterne i kapitel 3 og eventuelt tillige kapitel 4 opfyldes, samt
dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber jf. Tekniske Forskrifter” punkt 3.1.3.

Campingområder, der enten er bestemt til, eller som anvendes af flere end 150 overnattende personer og
med et samlet areal på over 1.000 m2 (over 3.000 m2 hvis det benyttes af medlemmer af
spejderorganisationer), bortset fra campingpladser, der er omfattet af campingreglementet, skal placeres,
indrettes og benyttes i henhold til kap. 5 og 6 i “Tekniske Forskrifter”.
Tilladelse skal indhentes hos Østjyllands Brandvæsen, der skal have ansøgningen i hænde
senest 30 dage før arrangementets gennemførelse.
Ansøgningen indeholder følgende oplysninger/materiale:
Navn, bopælsadresse og telefonnummer på den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder.
Arrangementets afholdelsessted, dato, tidspunkt og antal deltagende personer.
En beskrivelse af og en målfast plan over campingområdet. Planen skal vise placering af teltområder,
caravanområder, servicefaciliteter og friområder samt placering af eventuelle salgsområder,
forsamlingstelte, selskabshuse, brandfarlige oplag og bygninger.

Salgsområder på musikfestivaler, markeder, dyrskuer og lign. på over 500 m2 skal placeres, indrettes og
benyttes i henhold til kap. 7 i “Tekniske forskrifter”.
Tilladelse skal indhentes hos Østjyllands Brandvæsen, der skal have ansøgningen i hænde senest 30 dage
før arrangementets gennemførelse.
Ansøgningen indeholder følgende oplysninger/materiale:
Navn, bopælsadresse og telefonnummer på den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder.
Arrangementets afholdelsessted, dato, tidspunkt og antal deltagende personer.
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Beskrivelse af og en målfast plan over salgsområdet. Planen skal vise placering af salgsboder,
servicefaciliteter og friområder samt placering af eventuelle campingområder, forsamlingstelte,
selskabshuse, brandfarlige oplag og bygninger.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Ansøgningsskemaer til midlertidige arrangementer findes under Ansøgningsskemaer på Østjyllands
Brandvæsens hjemmeside.

Retningslinjer for udførelse af pladsfordelingsplaner, brand- og evakueringsinstrukser samt driftsjournaler
findes under Publikationer på Østjyllands Brandvæsens hjemmeside.

Førnævnte “Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der
ikke er omfattet af campingreglementet” samt ”Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler” findes på
http://www.brandinfo.dk/
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Ansøgningsskema
Til arrangement i forsamlingstelt eller selskabshus på over 50 m2
med flere end 150 personer
Forsamlingstelte eller selskabshuse på over 50 m2, med flere end 150 personer skal placeres, indrettes og
benyttes i henhold til kap. 3 i “Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og
campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet” udgivet af Beredskabsstyrelsen 25. juni
2001.
Tilladelse skal indhentes hos Østjyllands Brandvæsen, der skal have ansøgningen i hænde senest 30 dage
før arrangementets gennemførelse.
Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger/materiale:
 Navn, bopælsadresse og telefonnummer på den ansvarlige arrangør og den ansvarlige leder.
 Arrangementets afholdelsessted, dato, tidspunkt og antal deltagende personer.
 Brand- og evakueringsinstruks.
 Flugtvejs- og Pladsfordelingsplan i målfast udførelse 1:100/1:200.
 Situationsplan i målfast udførelse 1:200/1:500
 Dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber, jf. punkt 3.1.3 i ovennævnte Tekniske
Forskrifter.
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Arrangør
Navn:

Tlf.:

Gade:

Nr.:

E-mail:
Postnr.:

By:

Arrangement
Arrangement:

Antal personer:

Beliggenhed:
Gade:

Nr.:

Postnr.:

Evt. kontaktperson:
Startdato:

By:
Tlf.:

KL:

Slutdato:

KL:

Navn:

Tlf.:

E-mail:

Gade:

Nr.:

Eventuelle bemærkninger:

Ansvarlig person

Postnr.:

By:
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Til etablering af salgsområder på markeder m.v
Salgsområder på musikfestivaler, markeder, dyrskuer og lign. på over 500 m2 skal placeres, indrettes og
benyttes i henhold til kap. 7 i “Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og
campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet” udgivet af Beredskabsstyrelsen 25. juni
2001.
Tilladelse skal indhentes hos Østjyllands Brandvæsen, der skal have ansøgningen i hænde senest 30 dage
før arrangementets gennemførelse.
Ansøgningen indeholder følgende oplysninger/materiale:
 Navn, bopælsadresse og telefonnummer på den ansvarlige arrangør og den ansvarlige leder.
 Arrangementets afholdelsessted, dato og tidspunkt.
 Beskrivelse af og en målfast plan over salgsområdet. Planen skal vise placering af salgsboder,
servicefaciliteter og friområder samt placering af eventuelle campingområder, forsamlingstelte,
selskabshuse, brandfarlige oplag og bygninger.
Arrangør
Navn:

Tlf.:

E-mail:

Gade:

Nr.:

Postnr.:

By:

Nr.:

Postnr.:

By:

Arrangement
Arrangement:
Beliggenhed:
Gade:
Evt. kontaktperson:
Startdato:

Tlf.:
KL:

Slutdato:

KL:

Navn:

Tlf.:

E-mail:

Gade:

Nr.:

Eventuelle bemærkninger:

Ansvarlig person

Postnr.:

By:
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Etablering af campingområde, der er bestemt til flere end 150
personer og har et samlet areal på over 1.000 m2 (3.000 m2)

Campingområder, der enten er bestemt til, eller som anvendes af flere end 150 overnattende personer og
med et samlet areal på over 1.000 m2 (over 3.000 m2 hvis det benyttes af medlemmer af
spejderorganisationer), bortset fra campingpladser, der er omfattet af campingreglementet, skal placeres,
indrettes og benyttes i henhold til kap. 5 og 6 i “Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,
salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet” udgivet af
Beredskabsstyrelsen 25. juni 2001.
Tilladelse skal indhentes hos Østjyllands Brandvæsen, der skal have ansøgningen i hænde senest 30 dage
før arrangementets gennemførelse.
Ansøgningen indeholder følgende oplysninger/materiale:
 Navn, bopælsadresse og telefonnummer på den ansvarlige arrangør og den ansvarlige leder.
 Campingområdets beliggenhed, dato/periode og antal personer det er bestemt til.
 En beskrivelse af og en målfast plan over hele campingområdet. Planen skal vise placering af
teltområder, caravanområder, servicefaciliteter og friområder samt placering af eventuelle
salgsområder, forsamlingstelte, selskabshuse, brandfarlige oplag og bygninger.
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Arrangør
Navn:

Tlf.:

Gade:

Nr.:

E-mail:
Postnr.:

By:

Arrangement
Arrangement:

Antal personer:

Beliggenhed:
Gade:

Nr.:

Postnr.:

Evt. kontaktperson:
Startdato:

By:
Tlf.:

KL:

Slutdato:

KL:

Navn:

Tlf.:

E-mail:

Gade:

Nr.:

Eventuelle bemærkninger:

Ansvarlig person

Postnr.:

By:
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Vejledning:

Cirkusarrangementer i cirkustelte på over 50 m2, der er bestemt til flere end 150 personer skal placeres,
indrettes og benyttes i henhold til kap. 3 og 4 i “Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,
salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet” udgivet af
Beredskabsstyrelsen 25. juni 2001.
Tilladelse skal indhentes hos Østjyllands Brandvæsen, der skal have ansøgningen i hænde senest 30 dage
før cirkusarrangementets gennemførelse.
Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger/materiale:
 Navn, bopælsadresse og telefonnummer på den ansvarlige arrangør og den ansvarlige leder.
 Arrangementets afholdelsessted, dato, tidspunkt og antal personer det er bestemt til.
 Brand- og evakueringsinstruks.
 Tegningsmateriale og en beskrivelse, herunder en situationsplan, der godtgør, at forskrifternes kapitel
3 og 4 overholdes.
 Kopi af Beredskabsstyrelsens godkendelse af teltets indretning, herunder den godkendte
pladsfordelingsplan.
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Arrangør
Navn:

Tlf.:

Gade:

Nr.:

E-mail:
Postnr.:

By:

Arrangement
Arrangement:

Antal personer:

Beliggenhed:
Gade:

Nr.:

Postnr.:

Evt. kontaktperson:
Startdato:

By:
Tlf.:

KL:

Slutdato:

KL:

Navn:

Tlf.:

E-mail:

Gade:

Nr.:

Eventuelle bemærkninger:

Ansvarlig person

Postnr.:

By:
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