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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 

Sendt til info@tbst.dk og cc. til mstu@tbst.dk  

 

Mærket j.nr. BS0400-00263 

Torsdag d. 5. november 2020 

 

Vedr. Svar til høring over udkast til ændring af bygningsreglement 

På vegne af de landets festivaler og spillesteder fremsender Dansk Live 
hermed svar til høring over ændringer af bygningsreglementet.  

Overordnet vil Dansk Live gerne kvittere for de foreslåede ændringer da 
flere af dem er relevante lempelser med stor betydning for 
koncertarrangørerne. 

Vi har løbende været i en god og konstruktiv dialog med styrelsen især 
omkring brandregler og vejledning og er glade for at der bliver lyttet og 
handlet på vores standpunkter. 

Vi oplever dog, at der på konstruktionsområdet fortsat er behov for at 
styrke klarheden omkring brug og undtagelser for midlertidige 
koncertsituationer og sikre en mere fyldestgørende og fleksibel 
vejledning, der tager bedre hensyn til branchens specielle karakter.  

Til den aktuelle høring har vi derfor følgende bemærkninger:  

 

Vedr. Ændring af reglerne for overgangsordningen for anvendelse af 
anerkendte statikere 

Vi er enige i den bagvedliggende analyse og mener tilsvarende at der 
behov for en forlængelse af overgangsordningen for anvendelse af 
anerkendte statikere. 

 

Vedr. Præcisering af reglerne om den certificeredes virke og 
tilhørende dokumentation 

I forlængelse af præciseringen af reglerne for den certificeredes virke og 
tilhørende dokumentation, vil Dansk Live gerne gøre opmærksom på, at 
mange arrangører fortsat finder bestemmelserne, herunder 
undtagelsesmulighederne for fx festivaler og andre kortvarige events 
vanskelige at gennemskue – og dermed ikke fuldt i overensstemmelse 
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med den hensigt, som Boligministeren gav tilsagn om i svar til 
boligudvalget i begyndelsen af december 2019.  

I forlængelse af tilsagnet fra Boligministeren er der blevet udviklet en 
række vejledninger til brandområdet, hvilket er godt. Efter vores 
opfattelse er der dog tilsvarende et behov for at styrke vejledningen til 
konstruktionsområdet – således fx at trivielle konstruktioner eller 
genbrug af konstruktioner kan gøres enklere og mindre tidskrævende at 
håndtere.  

Dansk Live stiller sig gerne til rådighed for en uddybende dialog herom.  

 

Vedr. Ændring af reglerne om transportable konstruktioner 

Dansk Live mener at det er positivt og relevant at 
kvadratmetergrænsen lempes. Udlejningstelte til events er ofte 
modulbaseret i længder på 3m og vi vil derfor foreslå, at grænsen ved 
justeringen ændres til 110 m2. På den måde kan standardopsætninger 
med modulopbyggede telte på fx 9x12 meter eller 6x18 meter 
indeholdes, da de giver et samlet kvadratmeterareal på 108 m2, hvilket 
kun er marginalt mere end de foreslåede 100 m2.  

 

Vedr. ændringer til installationer af varsling, slangevinder og 
automatiske sprinkleranlæg samt krav om brandventilation (samlet) 

Dansk Live finder det meget positivt at der foretages lempelser til 
installationer af varslingsanlæg, slangevinder og automatiske 
sprinkleranlæg ved opsætning af telte. 

Det er ydermere positivt at telte undtages fra kravet om automatisk 
brandventilation. 

 

Giver ovenstående bemærkninger til høringen anledning til spørgsmål 
står Dansk Live naturligvis til rådighed for en uddybning.  

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Live 


