Regler for at afholde arrangementer –
festivaler, markeder, salgsområder, camping, byfester, musik-events mv.
Der er mange regler, man skal være opmærksom på, når man ønsker at afholde og indrette til
ovennævnte arrangementer og lignende.
Det kunne f.eks. være:
•
•
•

at opstille telt til den årlige sommerfest i børnehaven
at afholde julemarked i lagerhallen
at afholde musikarrangement med telte/boder, scener, tribuner osv.

Benyttelse af offentlige arealer kræver en tilladelse
Kommunen råder over mange pladser, torve og grønne områder, som kan bruges til at afholde
forskellige arrangementer, som fx festivaler, motionsløb, loppemarkeder mm.
Uanset om man som borger eller kommune ønsker at bruge et offentligt areal, skal der søges en
tilladelse til at låne arealerne. Det gælder for øvrigt også, hvis der fx opsættes stillads, lift eller
container på offentlig eller privat vej.
Ansøgning om tilladelse til at benytte offentlige arealer skal ske på www.virk.dk, og sagen
behandles af Park og Vej.
Klik her for yderligere oplysninger om reglerne for benyttelse af offentlige arealer.
Indretning af områder til festivaler, salgsområder og camping mm. kan kræve en tilladelse
Ved campingområder i forbindelse med festivaler m.m. skal man søge om tilladelse, hvis arealet,
der skal inddrages, er mere end 3000 m², og arealet er til flere end 150 personer.
Ved festivaler, salgsområder, markeder m.m. skal man søge om tilladelse, hvis arealet, der skal
inddrages, er mere end 1000 m².
Sagerne skal ansøges på byggeri@lolland.dk og behandles af byggemyndigheden.
Ved arealer mindre end disse er arrangøren selv ansvarlig for, at gældende lovgivninger er
overholdt.
Opsætning af større telte, scener mv. kan kræve en tilladelse
Telte, scener, tribuner, gangbroer, tårne og andre transportable konstruktioner er omfattet af
byggeloven. Det betyder, at der skal søges en tilladelse, før konstruktionen må opsættes, med
mindre konstruktionen er certificeret. I bygningsreglementet, bilag 2, fremgår det, hvilke
konstruktioner der er omfattet af reglerne.

Ansøgning om tilladelse til at opstille telte og andre transportable konstruktioner skal ske på
www.bygogmiljø.dk. Her vælges ansøgningstypen ”Opstilling af midlertidige konstruktioner, som
ikke er certificerede”. Sagen behandles af byggemyndigheden.
Klik her for yderligere oplysninger om reglerne for opsætning af de transportable konstruktioner.
Arrangementer i eksisterende bygninger
Planlægger man at afholde et arrangement i en eksisterende bygning, er det vigtigt at sikre sig, at
arrangementet stemmer overens med den anvendelse, som bygningen er godkendt til – også
selvom arrangementet kun varer en enkelt dag. Hvis man eksempelvis ønsker at afholde
loppemarked i en lagerhal, der kun er godkendt til at kunne bruges til lager, skal man søge om
tilladelse, da bygningen midlertidigt skal anvendes til en anden anvendelse, end bygningen er
godkendt til. Anvendelsesændringen skal ansøges på www.bygogmiljø.dk. Se vejledning på
kommunens hjemmeside www.lolland.dk/midlertidigt_arrangement, der beskriver, hvilken
dokumentation der skal fremsendes.
Der kan også være andre myndigheder, man skal søge tilladelser hos eller andet, der er godt at
vide i forbindelse med sine arrangementer. Vi henviser derfor til Lolland Kommunes Arrangørguide
på kommunens hjemmeside.

