Transportable konstruktioner samt camping‐ og salgsområder

Nedenstående skema bør give et retningsgivende billede på hvornår man skal søge
en byggetilladelse eller ej. Der vil altid være tilfælde som falder uden for kategori. I
den situation skal du altid kontakte byggesagsafdelingen.

Telte, mastesejl og parasoller hvor det samlede areal af alle telte er under
100 m²
Telte, mastesejl og parasoller hvor det samlede areal af alle telte er over
100 m²
Telte og andre konstruktioner i mere end 1 etage
Telte og andre konstruktioner i KK2‐KK4
Telte og andre konstruktioner i BK2‐BK4
Scener, herunder automobilscener, der højst er 1,0 meter i højden og
uden overdækning og uanset om det er indendørs eller udendørs
Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1,0 meter i højden
uanset om det er indendørs eller udendørs
Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis
overdækningen er mere end 50 m²
Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 meter i højden
målt fra terræn til gulvhøjde og uden overdækning
Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 meter i højden
målt fra terræn til gulvhøjde
Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis
overdækningen er mere end 50 m²
Gangbroer der højst er en 1,0 meter over terræn og uden overdækning
Gangbroer der er over 1,0 meter i højden, med eller uden færdsel under
gangbroen, uanset om gangbroen er med eller uden overdækning
Alle overdækninger over gangbroer
Portaler med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes
på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig
personskade
Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og
lignende selvstående konstruktioner, der udføres, plaveres eller anvendes
på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig
Truss‐systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde,
at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade
Skurvogne, letvogne, containere m.m.

Transportable konstruktioner, herunder telte, der anvendes af flere end
150 personer
Midlertidige campingområder til flere end 150 persone
Midlertidige salgsområder til flere end 150 personer
Pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler, herunder telte, til mere end
150 personer, hvis pladsfordelingsplanen ikke er en del af certificeringen.

Forudsætninger for anvendelse af skema:
Den transportable konstruktion skal opstilles midlertidigt til et inden‐
og/eller udendørsarrangement
Den transportable konstruktion skal opstilles midlertidigt på camping‐ og
salgsområder eller i forsamlingslokaler, idrætshaller og lign.
Bygningsreglementets bestemmelser overholdes herunder kapitel 5 ‐
bilag 11 ‐ 11e
Certificeringen skal overholdes fuldt ud

1: Kræver byggetilladelse
2: Kræver ikke byggetilladelse men følgende bestemmelser i
bygningsreglementet skal overholdes; Byggeret i kapitel 8,
adgangsforhold ved bygningen i §§ 51‐54, værn i §§ 58‐60, brandforhold i
kaptel 5, konstruktioner i kapitel 15
3: Kræver ikke byggetilladelse hvis bilag 11 i bygningsreglementets
vejledning til kapitel 5 ‐ brand i sin helhed overholdes
4: Skal anmeldes til Svendborg kommune senest 4 uger før
5: Kræver byggetilladelse hvis der ikke er tilkoblet en certificeret rådgiver
6: Overholdes bilag 11 ikke skal der søges byggetilladelse

Certificeret konstruktion

Ikke certificeret konstruktion

Opstilling i over 6 uger
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