Vejledning til byggesagsbehandling ved Netforvaltning for
offentlige arrangementer
Hvis du skal holde et offentligt arrangement, koncerter, sportsfester osv. kan de konstruktioner du
ønsker at opsætte, kræve en byggetilladelse.
Hvornår kræver det byggetilladelse?
Fra den 1. januar 2015 kan man certificere sine transportable konstruktioner, så man ikke behøver
en byggetilladelse. Hvis man ikke har en certificering, skal man søge en byggetilladelse ved
kommunen. Hvilke konstruktioner der er omfattet af denne ordning fremgår af skema 1 i bilag 1.
Konstruktioner der ikke kræver certificering eller byggetilladelse fremgår af skema 2 i bilag 1.
Det vil sige, at hvis man har en certificering på sin konstruktion, kræver det ikke en byggetilladelse
ved kommunen.
Hvis man ønsker en byggetilladelse
Hvis man ikke har en certificering, skal der fremsendes en byggeansøgning til kommunen. Hvad der
skal bruges for at behandle din ansøgning, fremgår af bilag 2
I bilag 3 kan du se eksempler på hvordan tegningsmaterialet som minimum skal se ud.
Hvis du vælger certificering
Hvis din konstruktion er certificeret, kræver det ikke en byggetilladelse. En certificering gælder i
fem år, herefter kan den fornyes. Konstruktionen kan opsættes hvornår du vil, blot den opsættes
efter certificeringen.
Hvis du fravælger at certificerer din konstruktion, men i stedet vælger at søge en byggetilladelse,
skal der søges byggetilladelse igennem NFOA hver gang teltet skal opsættes. Hvis du har en
certificering, undgår du at skulle søge byggetilladelse.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Carsten Nielsen på tlf. 7994 6518 eller
carn@varde.dk

Bilag 1

Bilag 2
Materiale der skal bruges i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse
•

Kort beskrivelse af projektet

•

Underskrift eller fuldmagt fra ejer af grunden hvorpå konstruktionen skal opstilles

•

Beliggenhedsplan der viser alle konstruktioner, bygninger o. lign. Angivelse af afstande til
skel og indbyrdes mellem konstruktionerne. Alle konstruktioner skal nummereres og
beskrives

•

Oplysninger om areal samt maks. antal personer der kan være i eller på konstruktionen,

•

Facadetegninger, opstalter eller lignende, der viser hvordan konstruktionen ser ud samt
oplysninger om højder,

•

Brandplan med visning af flugtveje, flugtvejsåbninger, brandmateriel

•

Indretningsplan

•

Tegninger der viser konstruktioner, herunder opbygning af scener, tribuner, telte osv.

•

Statiske beregninger, hvor man efterviser at konstruktionen er dimensioneres, så de kan
modstå de normalt forekommende statisk og dynamiske påvirkninger, som bl.a. vindtryk,
snelast, nyttelast, fundering, afstivning osv. efter BR10 kap. 4.

•

Der kan være andre oplysninger og materialer der er behov for når sagsbehandlingen går i
gang.

