
Vejledning til ansøgning  
om et offentligt arrangement  
i Aabenraa Kommune



2. FASE
Forundersøgelse / Koordinering
I anden fase skal du undersøge om 

pladsen er ledig og forhåndsreservere den, 
inden du går videre med ansøgningen. Du 
skal også undersøge, om du skal søge om 
tilladelser andre steder end via den digitale 

ansøgningsportal for offentlige arrange-
menter. Det kan være byggetilladelse, som 

søges via BygogMiljø-portalen.

1. FASE 

Idé / Arrangementet
I første fase skal du finde ud af, 

hvad dit arrangement skal  
indeholde, og hvad jeres behov  

er i forbindelse med afvikling  
af arrangementet.

Du skal også finde ud af, hvilken 
plads/areal der er mest egnet.

3. FASE
Planlægning / bilagsmateriale
I tredje fase skal du klargøre alt 

relevant bilagsmateriale, som du skal 
bruge til din ansøgning i den digitale 
ansøgningsportal for offentlige arran-
gementer og andre ansøgninger, som 

byggetilladelse.

4. FASE
Digital ansøgning

I fjerde fase skal du bruge den  
digitale ansøgningsportal. Der er 

mange spørgsmål, som du skal svare 
på, da din ansøgning sendes videre til 
beredskabet, politiet og kommunen.  
Det er også i denne fase, at du skal 

søge de nødvendige tilladelser andre 
steder som byggetilladelse via  

BygogMiljø-portalen.
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3. FASE
Planlægning / bilagsmateriale
I tredje fase skal du klargøre alt 

relevant bilagsmateriale, som du skal 
bruge til din ansøgning i den digitale 
ansøgningsportal for offentlige arran-
gementer og andre ansøgninger, som 

byggetilladelse.

4. FASE
Digital ansøgning

I fjerde fase skal du bruge den  
digitale ansøgningsportal. Der er 

mange spørgsmål, som du skal svare 
på, da din ansøgning sendes videre til 
beredskabet, politiet og kommunen.  
Det er også i denne fase, at du skal 

søge de nødvendige tilladelser andre 
steder som byggetilladelse via  

BygogMiljø-portalen.

6. FASE
Realisering / 

arrangementets udførelse
I sjette fase skal du læse alle 

tilladelserne grundigt igennem og 
sørge for, at dine medarrangører 

forstår de krav, der stilles fra 
myndighederne.

Vi ønsker dig et godt arrangement.

5. FASE
Behandling / Tilladelse

I femte fase behandler hver myndighed din 
ansøgning, som du har sendt via den digitale 

ansøgningsportal. Når behandlingen er færdig, 
modtager du en samlet mail med alle høringssvar 
samt de relevante tilladelser. Du får særskilt svar 
fra bygningsmyndigheden, hvis du har søgt om 

byggetilladelse via BygogMiljø-portalen.
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Vi anbefaler, at du tidligt går i gang 
med planlægningen og laver en 
grundig gennemgang og beskri-
velse af arrangementet, hvor du 
blandt andet forholder dig til følgen-
de spørgsmål:

Hvilken type arrangement er der 
tale om?
• Byfest
• Ringridning
• Cykel- og motionsløb
• Festival og koncerter
• Cirkus
• Loppe- og bagagerumsmarked
• Sportsarrangement
• Politisk, religiøse eller andre 

højrisiko arrangementer

Hvor skal arrangementet afvikles? 
1 Offentlig vej, p-pladser, gågade 

eller på et af byens torve
2 Kommunale festpladser, idræts-

anlæg, skove, stande eller et 
grønt område i et boligområde

3 Havneareal 
4 Privatejet areal 

OBS! 
Vær opmærksom på, at hvis du 
ønsker at bruge et privatejet areal 
eller et af havnens arealer, skal der 

indhentes en fuldmagt eller benyt-
telsesaftale.

Hvad skal der opstilles?
• Festtelte, scener eller tilskuer-

pladser
• Tivoli, hoppepude, rodeotyr eller 

legeland
• Ringridergalger
• Toiletvognene
• Markedsboder 
• Målportal
• Byggehegn eller anden sikring 

af arrangementsområdet

Andre behov
• Trafikregulering for eksempel 

ved løb på offentlig vej  
(Vær opmærksom på, at du  
kan få brug for uddannede 
trafikofficials)

• Afspærring eller ensretning af 
veje

• Opsætning af standsnings- og 
parkeringsforbud

• Henvisning til p-plads udenfor 
arrangementsområdet, hvorfra 
der arrangeres shuttle-busser 

• Opsætning af plakater, bannere 
og midlertidig vejvisning

• Affyring af festfyrværkeri

1. fase
Idé / arrangementet
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Afklaring af sted og dato for 
arrangement
Andre arrangementer/aktører
Det anbefales, at du undersøger, 
om der er andre arrangementer, 
som kan komme til at konflikte med 
dit arrangement. I givet fald kan det 
betyde, at du bliver nødt til at rykke 
tidspunktet for dit arrangement.   
Tjek eventuelt dato for andre 
arrangementer her på Aabenraa 
Kommunes arrangementkalender: 
aabenraa.dk/oplev

Forhåndsreservering 
Hvis dit arrangement skal forgå på 
et af kommunens arealer, anbefa-
les det, at du forhåndsreserverer 
arealet/pladsen inden du begynder 
den digitale ansøgningsproces. 
Send en mail til arrangementer@
aabenraa.dk, hvor du angiver 
arrangementsnavn, kontaktoplys-
ninger samt dato for perioden, hvor 
du ønsker at reservere pladsen 
– inklusiv dage til opstilling og 
nedtagning.

Grundejertilladelse 
Hvis dit arrangement skal foregå på 
et privatejet areal, som eksempel-
vis Aabenraa Havn, Ensted Havn, 
institutioner eller andre private 
lodsejere, skal du indhente en fuld-
magt med grundejers tilladelse til, 
at du må benytte det pågældende 
areal. Fuldmagten skal vedhæftes 

som bilag i pdf-format i din digitale 
ansøgning.

Afklaring af hvilke tilladelser  
du skal søge
Er dit arrangement offentligt tilgæn-
geligt, på et offentligt areal eller 
berører det offentlig vej, skal du 
altid søge tilladelse via den digitale 
ansøgningsportal for offentlige ar-
rangementer. Der kan være andre 
tilfælde, hvor du også skal søge, 
derfor anbefaler vi, at du søger 
eller kontakter os, hvis du er i tvivl.
Denne vejledning forholder sig til 
de to af de primære digitale ansøg-
ningsportaler, som er relevante, 
når du skal søge tilladelser til dit 
arrangement. Det er:
• Den digitale ansøgningsportal 

for offentlige arrangementer 
(samlende portal for Aabenraa 
Kommune, Brand & Redning 
Sønderjylland og politiet)

• BygogMiljø-portalen (byggetilla-
delser hos bygningsmyndighe-
den i Aabenraa Kommune)

De fleste tilladelser skal du søge 
via den digitale ansøgningsportal 
for offentlige arrangementer, men 
afhængig af arrangementet, og 
hvad der skal opstilles, kan der 
være andre tilladelser, som du skal 
søge særskilt ved den enkelte myn-
dighed. Det kan være følgende:

2. fase
Forundersøgelse / Koordinering
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Bygningsmyndigheden via  
BygogMiljø-portalen
• Byggetilladelse til opstilling af 

transportable konstruktioner, som 
ikke er certificeret:

 - Telte, der ikke er til privat brug 
med et samlet areal på mere 
end 50 m²Alle telte i mere end 
1 etage

 - Scener, herunder automo-
bilscener, der er over en meter 
og/eller med overdækning, 
uanset om det er indendørs 
eller udendørs.

 - Alle overdækninger over 
scener, uanset scenens højde, 
hvis overdækning er mere end 
50 m².

 - Portaler, med og uden inddæk-
ning, der udføres, placeres eller 
anvendes på en sådan måde, at 
der ved et svigt kan være risiko 
for væsentlig personskade.

 - Tribuner, herunder automobil-
tribuner, der er over en meter 
og/eller med overdækning.

 - Tårne, storskærme, mobilan-
tenner, højtalertårne, skille-
vægge og lignende selvståen-
de konstruktioner, der udføres, 
placeres eller anvendes på 
en sådan måde, at der ved 
et svigt kan være risiko for 
væsentlig personskade.

 - Gangbroer, der er over en 
meter over terræn og/eller med 
overdækning.

 - Truss-systemer, der udføres, 
placeres eller anvendes på en 
sådan måde, at der ved svigt 
kan være risiko for væsentlig 
personskade.

• Byggetilladelse til transportable 
konstruktioner, som du skal have 
stående i en periode på over 
seks uger, også selvom de er 
certificeret.

• Byggetilladelse til opstilling af 
legeredskaber som for eksempel 
legestativer.

• Byggetilladelse til indretning af 
festivals – og salgsområder med 
et samlet areal på over 1000m².

• Byggetilladelse til indretning af 
campingområder på festivaler, 
sportsarrangementer og lignen-
de med et samlet areal på over 
3000m² til flere end 150 overnat-
tende personer.

• Hvis arealet er på mellem 
1000m²-3000m² skal det blot 
oplyses til bygningsmyndigheden 
per mail til byg@aabenraa.dk

• Oplysninger om, hvad der skal 
indsendes af materiale/bilag til 
bygningsmyndigheden fremgår 
af BR 18 § 33-34. Du kan finde 
bygningsreglement 2018 via 
bygningsreglementet.dk (se også 
vejledning om bilag i fase tre)

På Brand & Rednings hjemmesi-
de er der også en god guide og 
eksempler på, hvornår du kan søge 
byggetilladelse ved arrangementer. 
brsj.dk/afhold-arrangement

Sikkerhedsstyrelsen/Beredskabet
Tilladelse til affyring eller opbeva-
ring af fyrværkeri. Ansøgning sker 
via indberet.virk.dk

Koda (Komponistrettigheder i DK)
• Indberetning sker via  

kunde.koda.dk
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Klargøring af bilag til din  
ansøgning
Alt afhængig af hvilket arrange-
ment der er tale om, og hvad der
skal opstilles, skal der udarbejdes 
forskellige kort og planer.

På kommunens hjemmeside har 
du mulighed for at lave kort og 
gemme det i pdf-format.
Se mere på: aabenraa.kort

Bilag du oftest skal bruge både 
i Den digitale ansøgningsportal 
og til BygogMiljø-portalen
• Oversigtsplan over arrange-

mentsområdet. Planen viser 
placering af det, du opstiller og 
mål på afstande imellem telte, 
bygninger, målportal mm.

• Pladsfordelingsplan  
(inde i teltet/bygningen)

• Grundejertilladelse
• Adresse, matrikelnummer og 

dato for hele arrangements- 
perioden

Ekstra bilag til den digitale  
ansøgningsportal ved:

Cykelløb, motionsløb, rytter- 
optog med videre
• Rutekort samt rutebeskrivelse 

(angivelse af de berørte vejnavne)
• Skilteplan/afspærringsplan
• Eventuelt Program

Arrangementer på kommunale- 
eller private arealer
• Grundejertilladelse (skoler, hav-

nearealer, private med videre)
• Eventuelt program

Ekstra bilag vedrørende brand-
mæssige forhold
Det anbefales, at du læser mere på 
Brand & Redning Sønderjyllands 
hjemmeside. Her kan du se, hvilke 
bilag der er relevante samt eksem-
pler og skabeloner. Se mere på: 
brsj.dk/afhold-arrangement

Ekstra bilag til BygogMiljø- 
portalen ved:

Opstilling af transportable  
konstruktioner:
Du har ansvar for at overholde 
reglerne i bygningsreglementet 
(BR18). I ansøgningen skal du 
derfor forholde dig til og dokumen-
tere, at du overholder nedenståen-
de krav, som er relevante for din 
sag. Dokumentationen kan være 
i form af tegninger, beskrivelser 
eller fotos.
• Bilag med dokumentation for at 

du overholder:
 - Byggeretten, såfremt den tran-

portable konstruktion opstilles 
i en periode på over seks uger 
(kapitel 8 i BR 18)

 - Adgangsforhold ved bygning 
(kapitel 2 i BR 18)

3. fase
Planlægning / Projektering af projektet
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 - Værn (kapitel 2 i BR 18)
 - Konstruktion (kapitel 15 i BR 18)
 - Brandforhold (kapitel 5 i BR 18)

For yderligere vejledning samt 
information henviser vi til:
• bygningsreglementet.dk
• Bygningsreglementets vej-

ledning om opstilling af trans-
portable telte og konstruktion, 
herunder tribuner, scener mes-
sestande, portaler, tårne m.m. 
og indretning af salgsarealer og 
midlertidige campingpladser

Brand & Redning Sønderjyllands 
hjemmeside, hvor du kan læse 
mere om, hvilke oplysninger 
ansøgningen skal indeholde og 
eksempler på bilag:  
brsj.dk/afhold-arrangement

Bilag ved større eller højrisiko 
arrangementer
Ved større arrangementer til mere 
end 750 personer og/eller højrisiko 
arrangementer som julemarked 
eller politiske/religiøse arrange-
menter, skal der udarbejdes en 
sikkerhedsplan til politiet. Det 
gælder både ved arrangementer, 
der er gratis og med entre. Sikker-
hedsplanen skal med som bilag i 
den digitale ansøgningsportal for 
offentlige arrangementer.

Sikkerhedsplanen skal indeholde 
følgende: 
• Risikoanalyse og sikkerheds- 

vurdering 

• Organisationsplan med arbejds- 
og ansvarsområder 

• Kommunikationsforhold og  
kommandoveje 

• Personalets kvalifikationer og 
opgaver 

• Information og instruktion til 
personale 

• Det præhospitale beredskab 
• Kommunikation med myndigheder 
• Information til publikum 
• Alarmerings- og evakueringsplan 
Beskrivelse og oversigtsplan af 
arrangementsområde, se politiets 
vejleding på følgende link:  
Politi/vejledning sikkerhedsplan

Politiets kontaktperson,  
Thomas Madsen,
tlf.: 51 23 77 38;  
mail: tma@politi.dk
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Når alle bilag er udarbejdet og 
lagt i pdf, kan du påbegynde den 
digitale ansøgning. 

Ansøgningsfrister
Det anbefales, at du altid søger 
i god tid. Fristerne nedenfor er 
vejledende og gælder fra, at din 
ansøgning er fyldestgørende 
beskrevet og alle relevante bilag 
er færdige.

Minimum fire uger før
• Mindre offentlige arrangementer
• Mindre cykelløb eller motionsløb
• Lejlighedstilladelse
• Byggetilladelser

Minimum fire-seks måneder
• Større offentlige arrangementer 

(over 750 deltager)
• Større cykelløb eller motionsløb 

(over 150 deltagere)
• Arrangementer med assistance 

af hjemmeværn eller politi

Ansøgning i den digitale an-
søgningsportal for offentlige 
arrangementer
Du søger dine tilladelser hos 
kommune, politi og beredskab via 
borger.dk eller Aabenraa Kommu-
nes hjemmeside aabenraa.dk 
søg på Ansøg om tilladelse

Vær opmærksom på, at du skal 
bruge foreningens NemID. Hvis 
jeres forening ikke har NemID, kan 
du bruge dit eget. 

Grundig beskrivelse af  
arrangementet
I ansøgningsportalen vil der blive 
stillet mange forskellige spørgs-
mål, som har relevans for enten 
kommune, politi eller beredskabet.
Det er derfor vigtigt, at arrange-
mentet er grundigt beskrevet med 
alle detaljer og relevante oplysnin-
ger. Det er forudsætningen for, at 
den enkelte myndighed kan give 
dig de nødvendige tilladelser.
Det anbefales, at I skriver det, hvis 
I har afholdt et lignende arrange-
ment tidligere og hvad det hed.

Sidst i forløbet får du mulighed for 
at uploade de relevante bilag. Vær 
opmærksom på, at disse bilag skal 
være i formatet pdf.

Tip: Hvis et punkt ikke er relevant, 
og det skal udfyldes for at komme 
videre i ansøgningsskemaet, så 
skriv ”Ikke relevant” og sæt kryds i 
”eftersendes”.

Din ansøgning er først modtaget, 
når du får en kvitteringsmail.

4. fase
Digital ansøgning
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Eftersendelse af bilag til den 
digitale ansøgningsportal
Du har mulighed for at eftersende 
bilag, hvis der eksempelvis er sket 
ændringer i forhold til det ansøgte, 
eller hvis programmet for arrange-
mentet ikke har været færdigt ved 
ansøgningen. 

Bilaget sendes til:  
arrangementer@aabenraa.dk
Det vil være en stor hjælp, hvis 
du angiver arrangementsnavnet i 
emnefeltet samt datoen for arran-
gementets afholdelse. 

Brug for hjælp?
Hvis du har brug for hjælp i for-
bindelse med indtastning af din 
ansøgning i den digitale ansøg-
ningsportal eller spørgsmål til 
brandsikkerhed, så er du altid vel-
kommen til at kontakte kommunen.

Aabenraa Kommune
Tlf. 73 76 60 88
Mail: arrangementer@aabenraa.dk

Brand & Redning Sønderjylland
Tlf. 73 76 66 66
Mail: beredskab@brsj.dk

Ansøgning i BygogMiljø-portalen
Ansøgninger om byggetilladelser 
skal ske særskilt via BygogMiljø- 
portalen på bygogmiljoe.dk.
Har du spørgsmål vedrørende an-
søgningen i BygogMiljø-portalen, 
er du velkommen til at kontakte: 

Bygningsmyndigheden
Tlf. 73 76 73 47
mail: byg@aabenraa.dk

Du er generelt altid velkommen til 
at kontakte Aabenraa Kommunes 
frivillighedspilot, hvis du har brug 
for at vide, hvordan du kommer i 
gang med ansøgninger, eller hvem 
du skal kontakte.

Frivillighedspilot
Tlf. 20 57 00 21
Mail: kcal@aabenraa.dk
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Den digitale ansøgningsportal
Når kommunen har modtaget din 
ansøgning, sendes den i høring 
ved politiet, Brand & Redning Søn-
derjylland og internt i Kultur, Miljø 
og Erhverv-forvaltningen.

Du kan blive kontaktet af sagsbe-
handlere fra de forskellige myn-
dighedsområder, hvis din beskri-
velse for arrangementet ikke er 
fyldestgørende, eller der mangler 
relevante oplysninger.
Vi anbefaler, at du får beskrevet dit 
arrangement godt og får vedhæftet 
alle de relevante bilag, så du und-
går længere sagsbehandlingstid.

Hver myndighed udarbejder et 
høringssvar eller en tilladelse. Når 
alle har afgivet sit høringssvar, god-
kender kommunen din ansøgning. 

Herefter modtager du en samlet 
mail med alle høringssvarene 
samt de relevante tilladelser til dit 
arrangement. 

BygogMiljø-portalen
Du får et særskilt svar fra byg-
gemyndigheden vedrørende din 
ansøgning i BygogMiljø-portalen.

5. fase
Behandling / Tilladelse
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Arrangør og dit/jeres ansvar 
Det er vigtigt, at du som ansøger/
arrangør får læst tilladelserne godt 
igennem og efterkommer de betin-
gelser og anvisninger, der er givet. 
Hvis I er flere om at gennemføre 
arrangementet, eller hvis du har 
uddelegeret opgaverne til andre, 
er du som ansøger ansvarlig for, at 
personerne får oplyst de betingel-
ser og anvisninger, der er givet. 

Tilsyn
Alt afhængig af arrangementets art 
og størrelse vil der blive foretaget 

forskellige tilsyn under afviklingen 
af jeres arrangement fra de forskel-
lige myndigheder.

Når tilladelserne er på plads, kan 
du på kommunens arrangement-
skalender gratis lægge dine arran-
gementer ind.
Se mere på følgende link: 
aabenraa.dk/oplev 

Vi ønsker jer et rigtig godt  
arrangement.

6. fase
Realisering af projektet (Udførelse)
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