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Tekniske forskrifter for forsamlingstelte 
 
Afsnit 2 Forsamlingstelte og selskabshuse til højst 150 personer  
   
2.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af højst 150 personer, skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med 

forskrifterne i dette kapitel. Undtaget herfra er forsamlingstelte og selskabs-huse, der betragtes som en salgsbod, jf. punkt 7.2.2.  
   
2.2 Forsamlingstelte og selskabshuse, der opstilles i en periode på højst 5 døgn skal placeres:  
a) Mindst 5 m fra bygninger med andet tag end stråtag placeret på anden grund.  
b) Mindst 12,5 m fra bygninger med stråtag placeret på anden grund.  
Afstandskravene i litra a og b gælder ikke i forhold til mindre bygninger som garager, carporte, udhuse og lignende, der i medfør af Bygningsreglement for 

småhuse, udstedt af Bolig- og Byministeriet (nu Økonomi- og Erhvervsministeriet), kan være opført i eller nærmere naboskel eller sti end 2,5 m.  
   
Forsamlingstelte og selskabshuse, der opstilles i en periode på over 5 døgn, skal placeres mindst 5 m fra naboskel samt vej- og stimidte.  
   
Ved opstilling af forsamlingstelte og selskabshuse i forbindelse med bygning på egen grund skal det sikres, at flugtveje og redningsåbninger fra bygninger 

kan benyttes uhindret.  
   
Forsamlingstelte og selskabshuse skal placeres i en afstand fra brandfarlige oplag (f.eks. halm, brændbar emballage eller brændbart affald) af mindst 10 m.  
   
2.3 Teltdug skal udføres af et brandmæssigt egnet materiale. Vægge og lofter, som ikke er udført af teltdug, skal have overflader, som er udført mindst som 

klasse 2-beklædning, eller mindst klasse K1 10 D-s2, d2, såfremt det europæiske klassifikationssystem anvendes. Klasse 2 beklædning er f.eks. 
9 mm spånplade, 9 mm træfiberplade eller 9 mm krydsfinerplade.  

   
Dokumentationen for teltdugens brandmæssige egenskaber kan enten bestå af en godkendelse fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, af en prøvningsattest fra et 

anerkendt prøvningsinstitut eller af en godkendelse fra en ansvarlig myndighed i andre EU- og EFTA-lande og i Tyrkiet.  
   
2.4 Fra forsamlingstelte og selskabshuse skal der være mindst 2 udgange, hver med en fri bredde på mindst 0,8 m og en fri højde på 2 m, placeret i 

forsamlingsteltets eller selskabshusets modstående ender. Udgange må ikke camoufleres, men skal tydeligt fremtræde som udgange, og skal 
kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Såfremt der anvendes snoretræk eller lignende som lukkesystem, skal 
udgange være fuldt åbne i driftstiden.  

   
Over eller umiddelbart ved udgange skal der anbringes flugtvejsskilte udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om 

sikkerhedsskiltning.  
   
2.5 Udlejere af forsamlingstelte og selskabshuse skal skriftligt underrette lejere om, at følgende bestemmelser skal overholdes:  
a) Kravene i punkt 2.2.  
b) Forsamlingsteltet må højst anvendes til 150 personer.  
c) Inventar skal opstilles på en sådan måde, at der er fri og uhindret adgang til udgange.  
d) Rumopvarmning skal ske  
enten med elvarme  
eller med olie- eller gasfyrede aggregater.  
   
El- og gasinstallationer skal være udført i overensstemmelse med punkt 1.2.9.  
   

Olie- eller gasfyrede aggregater til rumopvarmning skal være anbragt uden for teltet eller selskabshuset i en afstand af mindst 5 m fra dette. Dog må 
der i et forsamlingstelt eller selskabshus anbringes højst 5 transportable varmeovne til F-gas (såkaldte katalyt- eller strålevarmeovne) inkl. 
de F-gasflasker, der aktuelt er i brug.  

   
Alle øvrige F-gasflasker skal være anbragt i en afstand af mindst 5 m fra forsamlingstelte og selskabshuse. F-gas flasker skal være sikret mod påkørsel 

og placeres oprejst. F-gasflasker skal i øvrigt opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Tekniske forskrifter for F-gas”.  
   

Transportable varmeovne til F-gas, der anbringes i et forsamlingstelt eller selskabshus, skal være CE-godkendte og CE-mærkede i overensstemmelse 
med gasreglementet, der gennemfører Rådets direktiv 90/396/EØF. Ovnene skal være forsynet med en mærkning, hvoraf det tydeligt 
fremgår, at ovnen ikke må tildækkes, samt at ovnen skal placeres i sikker afstand fra brandbare materialer.  

e) Kogeapparater og lignende, bortset fra elkogeplader, må ikke anvendes i forsamlings-  
telte og selskabshuse. Elektriske installationer skal være udført i overensstemmelse med  
punkt 1.2.9.  

 


