Vedr. brug af telt i forbindelse med Covid 19
situationen og opstart efter påske
Nogle kommuner vil sætte telte op, til at øge pladsen.
Såfremt dette kommer på tale, er der formelle regler der skal overholdes (sikkerhedsmæssigt m.v.) og
andre forhold som der må være opmærksomhed på ifht. børn og personale.

De formelle regler. (i simplificeret udgave)
Et telt er at betragte som en transportabel konstruktion, der skal overholde visse sikkerhedskrav, og som
derfor er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser.
Alle telte der er omfattet af byggeloven, skal således overholde bygningsreglementets krav om
konstruktions- og brandforhold.
Bygningsmyndigheden i Kommunen skal vurdere om teltet er omfattet af byggeloven. Hvis teltet er
omfattet af byggeloven, skal der søges byggetilladelse inden teltet må stilles op, eller alternativt søges
certificering af teltet.
Et certificeret telt kan opstilles uden, at der gives byggetilladelse. Teltet skal certificeres af en akkrediteret
virksomhed.

Telte der altid kræver certificering eller byggetilladelse.
•

Telte som er større en 50m2 og som ikke er til privat brug.

Opstilling i mere en 6 uger.
•
certificeret.

Telte der opstilles i mere end 6 uger, kræver altid byggetilladelse, uanset om teltet er

Hvem har ansvaret.
•
Det er den der opstiller teltet, der har ansvaret for at teltet er opsat korrekt og dermed
sikkerhedsmæssigt forsvarligt at bruge jf. reglerne.
•
Hvis du er bruger af teltet (Institutionsleder, forvaltningschef m.v.) er det brugerens ansvar
at indhente byggetilladelse, - hvis teltet ikke er certificeret.
•
Hvis teltet er Certificeret skal du som bruger sikre dig at teltet overholder de krav der
fremgår af certificeringen.

BUPL´s overvejelser og opmærksomhedpunkter.
Såfremt der opstilles telte, er det BUPL´s opfattelse at ovenstående formelle regler er vigtige at være
opmærksomme på, så de sikkerhedsmæssige forhold er i orden, mht. konstruktion, opsætning, flugtveje,
brandforhold m.v.

Ingen leder eller personale, skal stå i en situation der ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlig.
Hvis det påtænkes at et telt, skal udgøre det som et alternativt grupperum for en gruppe børn, skal der
iagttages de samme forhold, jf. sundhedsstyrelsens anbefalinger/retningslinjer.
Der vil være en række udfordringer som vi ser det.
•

Adgang til toiletter,

•

Gulv i telt, hygiejne + ergonomi.

•

Rindende vand til håndvask.

•

Varmekilde – der kan stadigvæk være koldt om dagen.

•

Udluftning - der kan ligeledes blive ekstremt varm i et telt som ikke kan ånde.

•

Vinduer der giver lys og som samtidig giver udsyn.

•

Personalefaciliteter - herunder personaletoilet.

•

Akustikforholdene er ikke gode

Dette forudsætter efter BUPL´s opfattelse, at der har været en forudgående dialog med personalet og AMR,
således at det er en fælles beslutning, om en alternativ løsning konkret i denne situation.
Alle telte skal være opsat af professionelle firmaer, og der skal påses at Certificeringer og byggetilladelser er
overholdt.
Se hele Bygningsreglementets vejledning til transportable telte og konstruktioner (pdf)

