Bilag 2
Transportable konstruktioner
Skema 1
Konstruktioner, der ikke må opstilles uden forudgående byggetilladelse eller certificering i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. Skemaet omfatter også
modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at konstruktionen overstiger de i
skemaet anførte grænser.
Transportable konstruktioner, der anvendes af mere end 150 personer, skal dog anmeldes til kommunalbestyrelsen, uanset om konstruktionen er certificeret, og der er derfor ikke krav om byggetilladelse.
Transportable telte
Alle telte i mere end 1 etage
Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal større end 50 m2
Transportable konstruktioner
Alle konstruktioner i mere end 1 etage
● Scener, herunder automobilscener og uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs
● Scener, som er mere end 1 m høje
Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m²
Tribuner, herunder automobiltribuner
● tribuner, som er mere end 1 m høje
● Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m²
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
Gangbroer
● Over 1 m i højden og med eller uden færdsel under gangbroen uanset om gangbroen er med eller
uden overdækning
● Alle overdækninger over gangbroer
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
Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko
for væsentlig personskade
Skema 2
Konstruktioner, der må opsættes uden forudgående byggetilladelse eller certificering, men som er omfattet af byggelovens anvendelsesområde, og som derfor skal efterleve reglerne i kap. 3.2.1, kap. 4.1-4.3 og
kap. 5.
Transportable konstruktioner, der anvendes af mere end 150 personer, skal dog anmeldes til kommunalbestyrelsen uanset, om der er krav om byggetilladelse eller certificering.

Transportable telte
Telte i 1 etage kun til privat brug
Telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal mindre end 50 m2
Transportable konstruktioner
Scener, herunder automobilscener (uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs), som er højst 1
m og uden overdækning
Tribuner, herunder automobiltribuner, som er mindre end 1 m og uden overdækning
Gangbroer som er højst 1 m over terræn og uden overdækning
Skurvogne, letvogne, containere og lign., konstruktioner med ydervægge af fast materiale (træ,
stål, mv.)
(Uanset om konstruktionen er på hjul eller ej, og uanset om konstruktionen anvendes til overnatning
eller ej)

