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Til høringsparterne 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af be-

kendtgørelse om certificeringsordning for transportable 

telte og konstruktioner 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet forslag til en ændring 

af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og 

konstruktioner. Ændringen præciserer kravet om en pladsfordelings-

plan til transportable telte og konstruktioner. Derudover foretages der 

med denne bekendtgørelse enkelte sproglige korrektioner samt kon-

sekvensændringer som følge af ressortoverførslen af de driftsmæssige 

forskrifter til bygningsreglementet pr. 1. juli 2016.  

Bekendtgørelsen sendes hermed i høring med frist for svar mandag 

den 9. oktober 2017.  

Ændringen foretages for at tydeliggøre, hvilke regler der gælder for 

pladsfordelingsplaner til transportable telte og andre konstruktioner. 

Der er ved denne ændring ikke tale om nye krav, men en præcisering 

af gældende ret.  

Kravet om en godkendt pladsfordelingsplan 

For forsamlingstelte og andre transportable konstruktioner, der an-

vendes til flere end 150 personer, skal der udarbejdes en pladsforde-

lingsplan, der viser den godkendte inventaropstilling samt flugtveje. 

Hvis pladsfordelingsplanen ikke er en del af certificeringen, skal plads-

fordelingsplanen godkendes af kommunalbestyrelsen. Pladsfordelings-

planen skal altså enten godkendes som en del af certificeringen eller 

den skal indsendes til kommunalbestyrelsen, der som bygningsmyn-

dighed herefter sagsbehandler og godkender planen. 



Side 2 (2) 

Dette vil blive præciseret ved denne bekendtgørelsesændring, ligesom 

vejledningen om opstilling af transportable telte og konstruktioner 

også bliver opdateret og præciseret.  

Økonomiske og administrative konsekvenser, herunder DUT 

Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) anmodes om 

høring af bekendtgørelsens eventuelle økonomiske konsekvenser i for-

hold til det udvidede totalbalanceprincip (DUT). 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at bekendtgørelsen ikke vil 

medføre økonomiske konsekvenser i forhold til DUT. 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærk-

ninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. Til 

nfa@tbst.dk senest mandag den 9. oktober 2017, mærket j.nr. 

BS0201-00123.  

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Nanna Fannikke på 

mail nfa@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-

portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive gjort tilgænge-

lige. 

Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen normalt ikke ori-

enterer hørte parter, når en bekendtgørelse, BJ eller BL er blevet ud-

stedt. 

De udstedte bekendtgørelser, BJ’er og BL’er kan ses på Trafik-, 

Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside www.tbst.dk under Lovstof. 

Vores nyhedsbrev indeholder også information om de udstedte regler. 

Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside 

www.tbst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Fuldmægtig 

Nanna Fannikke 
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