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Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand  

  

Bilag 11e: Vejledning om transportable konstruktioner, som opstilles i 

forbindelse med midlertidige inden- og udendørsarrangementer  
 

Dette bilag omhandler rammerne for, hvilke krav der er til godkendelse og byggesagsbehandling i 
forbindelse med opstilling af transportable konstruktioner ved midlertidige inden- og 

udendørsarrangementer.  

I dette bilag er det beskrevet hvilke typer konstruktioner, der typisk opsættes i forbindelse med 

midlertidige arrangementer. Det er kommunerne som bygningsmyndighed, der træffer afgørelse, om 
hvorvidt de transportable konstruktioner der opsættes i forbindelse med midlertidige inden- og 

udendørsarrangementer, er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i bygningsreglementet, hvor der ikke 
er krav om byggetilladelse.  

 

Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på den samme placering, 
må ikke opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. BR18 § 6 d. Dette gælder også for 
certificerede transportable konstruktioner.  

 

Transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige inden- og  

udendørsarrangementer, og som er omfattet af BR18 § 6 b, stk. 1, nr. 1-6, kan opstilles uden ansøgning om 
byggetilladelse. De transportable konstruktioner skal dog overholde kravene i bygningsreglementet, som 

beskrevet i BR18 § 6 b, stk. 3.  

De relevante transportable konstruktioner, som er omfattet af BR18 § 6 b, stk. 1, nr. 1-6, er:   

1) Mastesejl, parasoller og telte i 1 etage kun til privat brug.  

2) Mastesejl, parasoller og telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 100     
m².  

3) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er 

højst 1,0 m i højden og uden overdækning.  

4) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde og 
uden overdækning.  

5) Gangbroer m.v., der er højst 1,0 m over terræn og uden overdækning.  
6) Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som 

ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads. 
Bestemmelsen gælder, uanset om konstruktionen er på hjul eller ej. Konstruktionen må ikke 
anvendes til overnatning. 

 

Overdækninger og lignende konstruktioner sidestilles med telte i forhold til, hvornår disse konstruktioner er 

undtaget for byggetilladelse. 
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Transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige inden- og 
udendørsarrangementer, og som er omfattet af BR18 § 6 b, stk. 2 og 4, må alene opstilles uden  

forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for 
transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:  

De relevante transportable konstruktioner, som er omfattet af BR18 § 6 b, stk. 2 og 4, er:   

1) Alle telte i mere end 1 etage.  
2) Mastesejl, parasoller og telte, der ikke er til privat brug med et samlet 

areal på mere end 100 m².  

3) Transportable konstruktioner i mere end 1 etage, dog undtaget 

konstruktioner nævnt i § 6 a, stk. 1, nr. 1 og 2.  

4) Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1,0 m i højden, uanset om scenen opstilles 
indendørs eller udendørs.  

5) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m².  

6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden, målt fra terræn til 

gulvhøjde.  

7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m².  

8) Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der 

ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.  

9) Gangbroer, der er over 1,0 m i højden og med eller uden færdsel under gangbroen, uanset om 
gangbroen er med eller uden overdækning.  

10) Alle overdækninger over gangbroer.  

11) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående 
konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være 

risiko for væsentlig personskade.  

12) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være 

risiko for væsentlig personskade.  

samt modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at konstruktionen overstiger 

de oven for anførte grænser.  

I henhold til BR18 § 6 c er raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, alene omfattet af byggeloven efter 
kommunalbestyrelsens konkrete vurdering, jf. byggelovens § 2, stk. 3. Raftekonstruktioner, der opstilles 
midlertidigt, er derfor ikke omfattet af BR18 § 6 b, stk. 1, eller 6 b, stk. 2.  

 

Overdækninger og lignende konstruktioner sidestilles med telte i forhold til, hvornår disse konstruktioner er 

undtaget for byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for 
transportable konstruktioner 

 

For transportable konstruktioner i konstruktionsklasse 2-4 eller brandklasse 2-4, som ikke er certificeret, og 
som opstilles midlertidigt på camping- og salgsområder samt i forsamlingslokaler, idrætshaller og lign., skal 

kommunalbestyrelsen foretage byggesagsbehandling af dokumentation af bærende konstruktioner og 

brandforhold, hvis der ikke er tilknyttet certificerede rådgivere, jf. BR18 §§ 30 a og 31 a. For midlertidige 
transportable konstruktioner, som er omfattet af BR18 § 30 a, stk. 1, og som er i høj konsekvensklasse 
(CC3), skal der i medfør af BR18 § 30 a, stk. 3 tilknyttes en anerkendt statiker, der har anerkendelse efter 

reglerne i kapitel 35, og som skal sikre overholdelse af kapitel 15. 


