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Forord 

Indretning af forsamlingstelte der anvendes til flere end 150 personer, må 

kun opstilles med Beredskabets tilladelse. Forsamlingsteltene skal opstilles 

og benyttes efter disse generelle vilkår, og skal overholde bestemmelserne 

i ”Driftsmæssige forskrifter for forsamlingstelte, salgsområder og camping-

områder, der ikke er omfattet af campingreglementet”. 

 

Ansøgning 

Ansøgning om forsamlingstelte skal indsendes til godkendelse, senest 30 
dage før arrangementet skal gennemføres. 

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om den der er ansvarlig for arran-
gementet: 

• navn 

• bopælsadresse 

• mailadresse 

• telefonnummer 

 

Ansøgning om tilladelse skal være bilagt: 

• brand og evakueringsinstruks 

• driftsjournal 

• tegningsmateriale og beskrivelse 

• dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber 

• flugtvej– og pladsfordelingsplan 

 

Ansøgningen skal fremsendes elektronisk til mjbr@mjbr.dk 
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Håndildslukkere 

I teltet skal der være anbragt håndsprøjtebatterier i et sådant omfang, at 

der fra et vilkårligt punkt højst er 25 m. til nærmeste håndsprøjtebatteri.  

Placeringen skal fortrinsvis finde sted ved udgangene.  

 

Flugtvejs og panikbelysning 

Ved alle udgange fra teltet skal opsættes nødstrømsforsynet flugtvejsbelys-

ning. Der skal være mindst 2 udgange placeret i teltets modstående ender. 

I teltet skal der etableres nødstrømsforsynet panikbelysning, som giver til-

strækkelig lys (mindst 1 lux) på gangarealerne i teltet.  

 

Udgange 

Udgangene fra teltet skal have en fri højde på mindst 2 m. og en fri bredde 

på mindst 1 m. – dog mindst 1 cm. flugtvejsbredde pr. person.  

Evt. teltpæle og barduner, der er anbragt umiddelbart ved teltets udvendige 

udgange skal tydeligt afmærkes.  

Ved teltets udvendige flugtveje må der ikke findes parkerede biler, knaller-

ter, cykler, oplag, beplantning eller lignende som kan hindre evakuering.  

 

Beliggenhed 

Teltet skal være placeret i en afstand af mindst 10 m. fra omliggende be-

byggelse, oplag m.v.  

Evt. let antændelig vegetation skal fjernes i en afstand af mindst 10 m. fra 

teltet.  
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Flugtvejs og pladsfordelingsplan 

Den af Beredskabet godkendte flugtvejs– og pladsfordelingsplan og brand 

og evakueringsinstruks, skal være ophængt på et for publikum let tilgænge-

ligt og synligt sted ved teltets hovedindgang.  

På de udlagte flugtvejsarealer må der ikke placeres inventar eller genstan-

de af nogen art.  

 

Teltdug 

Dokumentation på teltdugens egenskaber kan bestå af en godkendelse 

fra Erhvervs og Byggestyrelsen, af en prøvningsattest fra et anerkendt 

prøvningsinstitut eller af en godkendelse fra en ansvarlig myndighed i andre 

EU og EFTA lande. 

 

Driftsjournal 

Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget ansvarlig person skal 

før enhver brug af forsamlingsteltet sørge for at der føres driftsjournal. 

Driftsjournalen kan hentes i elektroniks udgave på www.mjbr.dk, under 

selvbetjening. 
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Eksempel på pladsfordelingsplan 
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