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Det koster dyrt ikke at have fået cer
tificeret sit telt eller at have fået byg
getilladelse til opstillingen af det. Det 
erfarede cirkusdirektør René Marvin 
Mønster, Cirkus Baldoni, i Ordrup 
Park. Han fik i maj måned besøg af  
Københavns Vestegns Politi, Be  red
skabet samt Byggesagskontoret i 
Gentofte Kommune. En omgående 
nedtagning af teltet lige op til aften
ens cirkusforestilling blev beordret 
og cirkusgæsterne sendt hjem.

Konkurs kan blive 
nødvendig
En tabt entre indtægt på kr. 150.000, 
kr. 30.000 til statistiske beregninger af 
teltet, certificering af teltet, en politi

anmeldelse for dokumentfalsk for 
forfalskning af beregninger af tel
tet, hvilket kan give op til flere års 
fængsel samt en bøde af endnu 
uvis størrelse, blev resultatet af 
myndighedernes besøg. Udgifter 
som, når de er endeligt kendte, 
måske vil betyde en konkurs for 
Cirkus Baldoni, siger cirkusdirektør 
René Marvin Mønster, Tureby.

Myndighederne taber ved 
ny selskabsform
– Vi ved ikke, om vi er købt eller 
solgt og om prisen er en konkurs. 
Bliver det en nødvendighed, er vi 
på banen igen til næste år i en ny 

Falske beregninger 
kan udløse konkurs

Tag ud 
og gem studietur til UsA 2016
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Det var 
som at få 

et blåt øje, 
da myn-

dighederne 
pludselig 

troppede op 
og forlangte 
teltet pillet 

ned foran et 
forventnings-

fuldt publikum, 
siger cirkusdirek-
tør René Marvin 

Mønster, Tureby.
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Konkurrenceforvridning 
af værste klasse 

Indkøringsåret for certificeringslovgiv
ningen for telte og transportable kon
struktioner har været en fuser. Der er 
henvendelser om ulovlige teltopstil
linger, manglende bardunering, ingen 
kryds i enderne af teltene, manglende 
splitter i åsene, ingen eller for små 
pløkker/betonklodser i henhold til 
teltenes opstillingsvejledning. Proble
matikker med ligegyldig inspektion af 
teltmateriel, usikkerhed omkring for
tolkningen af mange punkter i certi
ficeringsvejledningen har været dele 
af de mange tilbagemeldinger, som 
Brancheforeningen Danske Festud
lejere har fået, siger brancheformand 
Svenning Kjær Pedersen.

Uddannelseskrav  
og certificering
– Det er ikke godt nok og et tydeligt 
tegn på, at der er et stort behov for 
en certificering af udlejningsvirksom
hederne og uddannelseskrav til med
arbejderne. Alle der arbejder med 
teltopstillinger bør have en konkret 
uddannelse, så man kender kravene 
til rigtige opstillinger og udlejerene 
bør have et ansvar for, at lovgivningen 
overholdes ved opstillingerne. Mit 
gæt er, at rigtig mange ikke har sat 
sig ind i kravene til teltopstillinger og 
fastgørelse af teltene. Koncentratio
nen har været rettet imod at erhverve 
sig et certifikat til teltene og efterføl
gende se bort fra de krav, der stilles 
til teltopstillingerne i opstillingsvej
ledningerne. 

Myndighedernes manglende 
kendskab
– Myndighederne har ikke levet op 
til deres ansvar i indkøringsperioden. 
Kommunerne har været lemfældige 

i deres sagsbehandling af byggetil
ladelser. De har ikke det nødvendige 
kendskab til opstillingskravene til tel
tene. Det har betydet, at tusindvis 
af telte har været opstillet ulovligt 
i Danmark i denne sæson og de 
kom  munale byggesags myndigheder 
har lukket øjnene for ulovlighederne, 
siger brancheformand Svenning Kjær 
Pedersen.

Sikkerheden  
tilsidesættes
– Det vi har oplevet er konkurren
ceforvridning af værste klasse. De 
seriøse har mistet ordrer, fordi de 
har ønsket tidsmæssigt og materiale
mæssigt at leve op til certificerings
lovgivningens krav. De useriøse har 
snydt på vægten og er løbet med 
ordrerne ved at pløkning er undladt 
eller udskiftet med franske skruer, 
den alternative forankring lavet med 
sandsække, spande med beton, eller 
på en anden måde, som er langt fra 
nok til en sikker fastgørelse. Det er 
lige til en dumpekarakter i forhold til 
certificeringslovgivningen.

Professionelle skal vise  
en forskel
Brancheforeningen Danske Festudle
jere har klare intentioner om at over
holde de danske regler og vise, at 
professionelle festudlejere gør en 
forskel. Det må vi beklage ikke er 
tilfældet hos mange efter de tilbage
meldinger vi har fået i form at telefo
niske beretninger og mailpost med 
billeder af aktuelle teltopstillinger. 
Forhold der viser, at der er meget, 
der skal rettes op på og at myndig
hederne skal have øjnene op for, at 
det kræver en målrettet indsats, før 
vi får sikkerhed for de, der opstiller 
og opholder sig i eller i nærheden 
af opstillede telte, siger branchefor
eningens formand Svenning Kjær 
Pedersen, som har taget kontakt 
til Energistyrelsen om et snar
ligt møde vedr. evaluering 
af regelsættet.
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Certificering og uddannelse vil give tryghed
Teamleder Torben Mangaard 
Frandsen, Hjørring Kommune:
Med håndhævelse af certificerings
lovgivningens regler vil vi kunne øde
lægge det frivillige foreningsarbejde 
totalt. Kun få foreninger, udlejere og 
embedsmænd i kommunerne kender 
de nye regler, da informationerne om 
deres ikrafttræden og indhold har 
været yderst beskedne og uigen
nemsigtige. Der er ingen fornuft i at 
lægge en 149 siders vejledning om 
certificeringsordning og byggesags
behandling af transportable telte og 
konstruktioner på bordet og så tro, at 
den bliver forstået, siger teamleder 
for byggeri, Torben Mangaard Frand
sen, Hjørring Kommunes Teknikog 
miljøforvaltning.

Teltmontører 
bør være uddannede
Han opfordrer Energistyrelsen til at 
starte forfra og præsentere certifi
ceringslovgivningen på en forståelig 
måde for brugere, ejere, embeds
mænd og teltmontører, der arbejder 
inden for de berørte områder. ”Keep 
it simple” så alle kan forstå værdien 

af certificering og krav. Gør det gen
nemskueligt, at ordningen ikke er en 
bureaukratisk fælde, men at det fak
tisk giver mening for især brugerne, at 
der er styr på sikkerheden. Samtidig 
henviser han til krav om certificering 
af udlejere og krav om uddannelse af 
opstillerne, så de præcist ved, hvad 
lovgivningen kræver og kan opfylde 
kravene i deres arbejde. Det vil give 
os en tryghed at vide, at de der har 
ansvaret, også er i stand til at løfte 
opgaven, understreger teamleder 
Torben Mangaard Frandsen, Hjørring 
kommune.

Byggesagsbehandler 
ikke små telte
– Team for Byggeri i Hjørring skal ikke 
klædes ud som spioner med mørke 
briller og hat med den opgave at 
finde fejlopstillede telte. Vi har også 
en holdning til, at vi ikke byggesags
behandler små telte. Det er helt hen 
i vejret at skulle bruge tid på så små 
enheder. Det burde først være nød
vendigt, når vi rammer teltstørrelser 
til omkring 150 personer, hvilket er 
grænsen i Beredskabslovgivningen. 

Praktisk leder Kaj Gregersen og teamle
der Torben Mangaard Frandsen, Team 
for Byggeri i Hjørring, får sig her en snak 
om de mange teltopstillinger ved Dana 
Cup.

Børn og unge fra hele verden var samlet til Dana Cup i Hjørring, hvor der til lejligheden 
var opstillet telte til alverdens formål.

Det er en umulig opgaver for kommu
nerne at holde styr på de mange telte, 
der opstilles i forbindelse med Dana 
Cup i Hjørring, erkender teamleder Tor
ben Mangaard Frandsen, Team for Byg
geri i Hjørring.



Hjørring Kommunes team for byggeri tager først fat på ulovlige teltopstillinger, hvis der 
sker en anmeldelse. Det i form af en henvendelse til ejeren, om den fejlagtige opstilling 
har noget på sig.

Certificering og uddannelse vil give tryghed

Det ville gøre det enklere og mere 
gennemskueligt, dersom grænsen i 
Beredskabslovgivningen og Byggelo
ven var ens. 

Opstillerne har 
ansvaret
De der opstiller teltene har ansvaret 
for, at de opstilles rigtigt og forsvarligt 
og vil kunne straffes, hvis det ikke er 
tilfældet. Hvad kravene præcist er, 
skal meddeles på en måde, så ingen 
er i tvivl. Det mener jeg imidlertid ikke 
er tilfældet med certificeringsvejled
ningen. Et digert værk med mange 
løse ender og en tekst, der flere ste
der er ulæselig for mange.
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Kommunerne 
skal ikke kontrollere
– Introduktionen af certificeringslov
givningen har været over hals og 
hoved. Det også set i relation til 
afviklingen af den kæmpe fodbold
turnering DANA CUP, som afvikles for 
34. år i Hjørring, og med deltagelse af 
22.800 aktive spillere og ledere. Hertil 
kommer 12.000 familiemedlemmer 
og pårørende, hvilket betyder, at 
der er opstillet hundredvis af telte i 
kommunen. Arrangørerne har været 
påpasselige med, at alt er i orden, 
men der kommer måske telte, som 
jeg ikke kan garantere for opfylder 
kravene i certificeringslovgivningen. 
Vi har heller ingen pligt til at under
søge det, men skal tage os af evt. 
henvendelser om ulovligt opstillede 
telte, hvis der kommer nogen, siger 
teamleder Torben Mangaard Frand
sen, Hjørring kommune.

	Små telte bliver ikke byggesags
behandlet i Hjørring Kommune og det 
selv om der er en afstand på mindre 
end fem meter mellem teltene og at de 
tilsammen udgør over 50 m2.

	30.000 mennesker besøgte i juli 
måned Dana Cup i Hjørring. Humøret 
var højt blandt deltagerne, der bevæ
gede sig mellem de hundredevis af 
telte,der var opstillet til arrangementet.
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Kurser for festudlejningsbranchen 2015

Teltopstillere 

Sofievej 61  l  9000 Aalborg  | tlf. 9633 2211
aalborg@amunordjylland.dk  |  www.amunordjylland.dk

Kursusbetegnelse Opstarts-
dato

Varighed 
(dage)

AMU-
mål

Montering og indretning af rammetelte 19/1
9/3

5 40583

Koordinering af teltmontage 26/1
16/3

5 40581

Hygiejne certifikat + 
Hygiejnisk håndtering af service i 
festudlejningsbranchen

2/2 3
2

45780
40692

Opstilling og montering af 
børneforlystelser

2/3 5 46947

Planlægning af teltopstilling og indretning 13/4 5 40584

Uddannelsessted
Vesterled 46, 9681 Ranum. 
Tilmelding
www.efteruddannelse.dk

Yderligere information:
Kursussekretær Tina Højgaard Popp
Tlf: 9633 2215, 
E-mail: tih@amunordjylland.dk

19. – 23. oktober – AMU-mål: 46947 
 Opstilling og montering af børneforlystelser

26. – 30. oktober – AMU-mål: 40583 
 Montering og indretning af rammetelte – 1

  2. – 6. november – AMU-mål: 40581 
 Koordinering af teltmontage – 2

9. – 13. november – AMU-mål: 40584 
 Planlægning af teltopstilling og indretning - 3

18. – 22. januar – AMU-mål 40583 
 Montering og indretning af

25. – 29. januar – AMU mål 40581 
 Koordinering af teltmontage                                          

  1. – 5.  februar – AMU mål 46947 
 Opstilling og montering af børneforlystelser  
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Jeg kan ikke garantere, at teltene på 
Dana Cup er opstillet rigtigt, siger team
leder Torben Mangaard Frandsen, Hjør
ring Kommune, og understreger at det 
ikke er hans eller forvaltningens opgave 
at kontrollere det.

en konstruktiv 
snak løser meget
Teltudlejere, arrangører og kommu
nalt personale fra byggesags afdelin
ger bør sætte sig ned sammen, snak
ke tingene igennem og finde frem til 
en løsning, når det angår teltopstillin
ger til forskellige arrangementer. Det 
vil kunne give konstruktive debatter, 
som den enkelte vil kunne bruge 
og mange problemstillinger vil kunne 
undgås, siger teamleder Torben 
Mangaard Frandsen, Teknik og Mil
jøforvaltningen i Hjørring Kommune.

Ærgrelser og konflikter 
vil kunne undgås
– Der er ting i certificeringslovgivnin
gen, som mange ikke ved og som kan 
volde kvaler. Ved at få de forskellige 
vinkler med, som en sag kan ses fra, 
så vil mange ærgrelser og konflikter 
kunne undgås. Vi er i en indkørings
fase, hvor meget skal passes til og det 
vil kunne ske gennem en åben dialog.

Brug hinandens viden
– Vi kender lovgivningens tekst. Udle
jerne de praktiske dele med opsæt
ningen og brugerne har behov for 
den optimale information om kravene 
til teltopstillingerne, og hvad der er 
deres ansvar. Det vil kunne klares ved 
en dialog, siger teamleder Torben 
Mangaard Frandsen, Hjørring Kom
mune.

Der har været forlydender fremme 
om, at de betonklodser, der bruges 
til forankring af telte, skal være egne 
betonklodser og at de skal certifi
ceres.
Spørgsmålet har været forelagt for 
Energistyrelsen, hvorfra fuldmægtig 
AnneSofie Bang Lassesen meddeler, 
at det stilles der ikke krav om.
Det vil således også fremover være 

muligt at indleje det antal beton
klodser, der skal bruges til en aktuel 
teltopstilling.
Til orientering har Energistyrelsen 
lavet et punkt med spørgsmål/svar 
omkring certificeringslovgivningen, 
som findes på www.bygnings
reglementet.dk, et sted med 
mange aktuelle informatio
ner.

skal betonklodser 
certificeres?

Nej! Betonklodser skal ikke certificeres!

Retten i Holbæk frikendte den 
30. april 2015 cirkusdirektør Jackie 
BerdinoOlsen, Cirkus Arena, for 
ansvar ved det telt kollaps, som 
Cirkus Arena var ude for den 1. 
juni 2013 i Kalundborg. Anklage
myndigheden har imidlertid anket 
sagen, som forventes behandlet i 
efteråret 2015.

Godt 500 personer 
i det kollapsede telt
Uheldet skete, da energivirksom
heden Seas NVE, havde inviteret 
gæster til cirkusforestilling. Under 
et elefantnummer kollapsede tel
tet og faldt sammen over omkring 
550 personer, der opholdt sig i 
teltet.

Modstridende holdninger
Ved frifindelsen lagde dommeren 
vægt på, at det anvendte udstyr 
ved teltopstillingen var fagligt 

Frikendelse af  
cirkusdirektør anket

fuldt forsvarligt. Det på trods af 
at arbejdstilsynet ikke vurderede 
teltet til at være sat op til at kunne 
modstå kraftige vindstød, og at 
jordbundsforholdene ikke var i 
orden.

Nægtede sig skyldig
Cirkusdirektør Jackie Berdino
Olsen nægtede sig under hele 
retsforløbet skyldig.

– Det med vind og vejr er noget, 
man har på rygraden. Jeg har sat 
telte op, siden jeg var 14 år gam
mel og er nok den bedste til det i 
Danmark, sagde han i retten.

Landsretten behandler anke
Landsretten skal nu behandle 
sagen, som bliver en god lede 
pil for teltudlejningsbranchen.  
Festudlejer.dk vil derfor følge 
sagen med stor interesse.
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Bred Fane, Amalie 

Tallerken  15 cm. 5010139  v/6 stk.  kr.   6,50 
Tallerken  17 cm. 5010140  v/6 stk.  kr.   6,75 
Tallerken   21 cm. 5010141  v/6 stk.  kr.   9,25 
Tallerken  24 cm.  5010142  v/6 stk.  kr. 10,50 
Tallerken  26,5 cm.  5010143  v/6 stk.  kr. 14,75 
Tallerken  30,5 cm. 5010145  v/6 stk.  kr. 19,25 
Tallerken, Dyb  24 cm.  5010144  v/6 stk.  kr. 10,50 
Overkop  18 cl. 5010125  v/6 stk.  kr. 10,25 
Underkop  14,5 cm.  5010126  v/6 stk.  kr.   5,25 
Ymerskål  16 cm. 5010160  v/6 stk.  kr.   8,75 
Salatskål  23 cm.  5010162  v/6 stk.  kr. 19,50 
Asiet, Oval  17 cm. 5010107  v/6 stk.  kr. 16,75 
Asiet, Oval   24 cm.   5010105  v/6 stk.  kr. 18,75 
Fad, Oval  30 cm. 5010172  v/6 stk.  kr. 21,00 
Fad, Oval  38 cm. 5010174  v/6 stk.  kr. 39,00 
Flødekande  15 cl. 5010135  v/6 stk.  kr. 18,25 
Sukkerskål  20 cl. 5010136  v/6 stk.  kr. 29,75 
Sauceskål  40 cl. 5010151  v/6 stk.  kr. 28,50 
 

 

  
Mådevej 20 * 6700 Esbjerg * haahr@haahr-co.dk * www.haahr-co.dk * Tlf: 7512 8000 * Fax: 7512 2719 * 

Amalie

Serien med over 50 forskellige dele lige fra  
tallerkner med både smal og bred fane, til salt/pebersæt, fade, skåle, vaser mv. 

 
Udover porcelæn har vi også stort udvalg fra ARCOROC i glas, i bl.a. Elegance og Princesa serien. 

 

Himmerlandsgade 150   |   9600 Aars   |   Tlf. 20 30 65 43

Grafi sk design af:
Hjemmesider – Bannere – Tryksager
Logodesigns  –  Kampagnemateriale

og meget meget mere

Himmerlandsgad

ign af:
Hjemmesider – Bannere – Tryks
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GIV DEN GAS ONLINE 
med en professionel hjemmeside

VI ER SKIDEGODE 
TIL DET!

kwww.boostingbusiness.dk

✓ MAGASINER
✓ FLYERS
✓ HJEMMESIDER
✓ FOLDERE
✓ PLAKATER
✓ LOGODESIGN
✓ BANNERE
✓ BEACHFLAG
✓ ROLL-UPS
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Vær først 
i feltet!

kontakt@boostingbusiness.dk

 
 
 
 
 
 
 
Hos DFM møder du 14 engagerede og 
kompetente medarbejdere, der altid 
tager udgangspunkt i dit behov. 
 
Hos DFM har vi specialiseret os i Telt- 
og service udlejningsbranchen, derfor 
vil vi være i stand til at yde dig den 
optimale rådgivning. 
 
Kontakt person: Carsten Hartlev 

Tlf.: 73 40 41 42 
Email: erhverv@danskforsikring.dk 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bred Fane, Amalie 

Tallerken  15 cm. 5010139  v/6 stk.  kr.   6,50 
Tallerken  17 cm. 5010140  v/6 stk.  kr.   6,75 
Tallerken   21 cm. 5010141  v/6 stk.  kr.   9,25 
Tallerken  24 cm.  5010142  v/6 stk.  kr. 10,50 
Tallerken  26,5 cm.  5010143  v/6 stk.  kr. 14,75 
Tallerken  30,5 cm. 5010145  v/6 stk.  kr. 19,25 
Tallerken, Dyb  24 cm.  5010144  v/6 stk.  kr. 10,50 
Overkop  18 cl. 5010125  v/6 stk.  kr. 10,25 
Underkop  14,5 cm.  5010126  v/6 stk.  kr.   5,25 
Ymerskål  16 cm. 5010160  v/6 stk.  kr.   8,75 
Salatskål  23 cm.  5010162  v/6 stk.  kr. 19,50 
Asiet, Oval  17 cm. 5010107  v/6 stk.  kr. 16,75 
Asiet, Oval   24 cm.   5010105  v/6 stk.  kr. 18,75 
Fad, Oval  30 cm. 5010172  v/6 stk.  kr. 21,00 
Fad, Oval  38 cm. 5010174  v/6 stk.  kr. 39,00 
Flødekande  15 cl. 5010135  v/6 stk.  kr. 18,25 
Sukkerskål  20 cl. 5010136  v/6 stk.  kr. 29,75 
Sauceskål  40 cl. 5010151  v/6 stk.  kr. 28,50 
 

 

  
Mådevej 20 * 6700 Esbjerg * haahr@haahr-co.dk * www.haahr-co.dk * Tlf: 7512 8000 * Fax: 7512 2719 * 

Amalie

Serien med over 50 forskellige dele lige fra  
tallerkner med både smal og bred fane, til salt/pebersæt, fade, skåle, vaser mv. 

 
Udover porcelæn har vi også stort udvalg fra ARCOROC i glas, i bl.a. Elegance og Princesa serien. 
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selskabsform. Det betyder, at myndighederne 
ikke får noget ud af deres krav mod mig, siger 
René Marvin Mønster, Tureby.

Fup med beregningerne
– Det er en helt tåbelig certificeringslovgivning. 
Den har ikke noget med sikkerhed at gøre, men 
blot at øge udgifterne for os, der forsøger at 
få en forretning til at køre. De beregninger jeg 
afleverede, havde jeg downloadet og tilpas
set med vort navn. Jeg var klar over, at det var 
lovstridigt, men når ens barn er ved at dø, så 
kryber man til tåbeligheder.

Opfordres til overtrædelser
– Det er skørt og ganske urimeligt, at der skal 
bruges tusindvis af kroner på udfærdigelse 
af beregninger og efterfølgende certificering. 
For når det er på plads, så ser man ikke myn
dighederne mere. De interesserer sig ikke for, 
om teltet er lovmæssigt opstillet, blot at det 
ydre med certificering eller byggetilladelse er 
opfyldt og er i orden. Holdninger der opfor
drer os borgere til at overtræde reglerne, siger 
cirkusdirektør René Marvin Mønster, Tureby.

 Fortsat fra forsiden

Man 
gør alt for 
at redde ens 
barn, når det er 
ved at dø. Det 
gjorde jeg også, 
siger cirkusdi-
rektør René 
Marvin Møn-
ster, Tureby.

Cirkus Baldonis telte var sikkert opstil
let, men! Der manglede et certifikat 

som nu er kommet på plads og 
forestillingerne køre videre.

Cirkusteltet har været opstillet til tusind
vis af forestillinger uden at der er sket 
noget. Men den nye certificeringslov 
krævede hundredvis af kroners investe
ringer for at det vil kunne fortsætte.

Myndighederne lod i første 
omgang tribunen stå, men luk-
kede den næste dag, da den 
også skulle certificeres.
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ny lovgivning har 
betydet store udgifter
Den certificeringslovgivning der skulle 
give et ensartet Danmark og øge sik
kerheden for dem, der opholder sig 
i og omkring telte, må siges at være 
blevet en fuser. Kommunernes syn 
på overholdelse af lovgivningen er 
meget forskellig fra Energistyrelsens 
udmeldinger. Lige så stor er forskellen 
på, hvordan teltmontørerne opstiller 
teltene. Nogen er yderst omhyggelige 
med at overholde reglerne og andre 
overser dem eller har ikke læst dem, 
siger brancheformand Svenning Kjær 
Pedersen, Brancheforeningen Danske 
Festudlejere.

Brug for at gøre  
tingene anderledes
De nye certificeringsregler betyder, 
at telte som man har opstillet på 
en bestemt måde gennem flere år, 
måske ikke kan opstilles sådan mere. 
Det kan være til irritation for såvel 
udlejere som brugere. Forhold som 
vi vil drøfte med såvel politikere som 
Energistyrelsen med håb om, at vi kan 
opnå ændringer. Men! Vi må indstille 
os på, at der er flere ting, som skal 
ændres på for at kunne følge certifi
ceringsvejledningen.

Fra lukning til  
blindebuk leg
– Jeg bliver bombarderet med 
spørgsmål fra medlemmerne omkring 
certificeringskravene. Forvirringen er 
stor og holdningerne til certificerings
lovgivningens overholdelse så svin
gende, at man ikke skulle tro, at det 
er den samme lovgivning, der tages 
udgangspunkt i. Det svinger lige fra 
lukning af arrangementer med tusind
vis af kroners tab ved entre og til 
blindebuk leg, hvor myndighederne 
ser gennem fingrene med tingene.

Omgåelse af  
sikkerhedskravene
– Vi er i Brancheforeningen Danske 
Festudlejere meget positive over for 
certificeringslovgivningen. Sikkerhe
den er vigtig og det er en ensartet 
lovgivning for hele landet også. Men! 
Det hjælper ikke, at man nøjes med 
at snakke om, at der skal være certi
fikater på teltene, når myndighederne 
ikke forholder sig til, om teltene er 
opstillet efter de krav, der fremgår af 
de opstillingsvejledninger, der ligger 
til grund for certificeringerne og som 
udfærdiges af producenterne.

Åbne telte har flere steder i 
landet været opstillet i 2426 
sek./m vindstyrker. Kunderne 
har ikke kendt evakuerings
planerne.

Brugen af barduner til teltene har været 
en sjældenhed, hvilket er i modstrid 
med opstillingsvejledningen.

Tusindvis af discount telte på over  
50 m2 er i sommerens forløb opstillet 
ulovligt i Danmark, som dette i Silke
borg.

De fleste af landets kræmmermarkeder 
vil blive lukkes ned, hvis reglerne i certi
ficeringslovgivningen gennemføres.
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ny lovgivning har 
betydet store udgifter

Kæmpe investeringer  
og arbejdspres
– Det generelle billede af certifi
ceringslovgivningen må betegnes 
at være en nedadvendt tommelfin
ger. Det er på mange måder en 
ikke gennemtænkt lovgivning. Certi
ficeringsgrundlaget har ikke været så 
grundigt, at producenter og ejere af 
telte har kunnet få certificeringerne 
på plads op til højsæsonen. Prisen 
har været utrolig høj for festudlej
ningsbranchen, arbejdsbyrderne er 
blevet øget væsentligt. Kravene til 
teltopstillingerne på arealer, hvor der 
ikke kan bruges pløkker, er næsten 
umulige at opfylde uden at det kræ
ver store investeringer til betonklod

ser, transport og ekstraarbejde, siger 
brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen.

Myndighederne  
svigter
– Konkurrenceforvridningen er stor og 
den seriøse festudlejer, der opfylder 
reglerne, bliver overhalet indenom 
af de udlejere, der tilsidesætter de 
sikkerhedskrav, der indgår i certifice
ringslovgivningen. Myndighedernes 
ligegyldighed og manglende tilsyn 
med teltopstillingerne bør tages op 
på højeste plan, siger branchefor
eningsformand Svenning Kjær Peder
sen, der vil tage kontakt til politikerne 
på Christiansborg efter sommerferien.

Klodser med en vægt 
på ca. 20 kg afløser her 
påkrævede fundering på 
ca. 300 – 500 kg pr. ben.

Pløkker der ikke er slået i un
derlaget, hjælper ikke meget 
med stabiliteten af et telt.

Brug af kryds i tag og sider i som mi
nimum første og sidste fag i teltene er 
som her noget man ikke gør på trods 
af, at det står i opstillingsvejledningen.

Franske skruer på få centimeter aflø
ser ulovligt kraftige pløkker på knap 
en meters længde.

Der mangler splitter i masser af hul ler i 
opstillede modultelte.

Kendskabet til fastgørelseskravene til 
telte er ikke nået ud til ret mange. Disse 
betonklodser der er støbt i spande har 
ingen betydning i hård vind og lever 
ikke op til reglerne.

Mange geniale løsninger er opfundet til 
at fastholde teltene til underlaget, men 
ingen opfylder reglerne.
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Hvordan skal tyve polakkere og 
rumænere sætte sig ind i den 
”bibel”, som vejledningen om certi
ficeringsordningen er for opstilling af 
telte, når vi danskere ikke forstår den, 
spørger tivolidirektør Albert Hansen, 
Mie’s Tivoli. Han har i 46 år rejst med 
tivolier rundt om i Danmark og aldrig 
oplevet et uheld. Ingen kan forvente, 
at alle de krav der er i certificerings
lovgivningen vil blive overholdt og 
ingen beskæftiger sig med den, når 
man blot har sikret sig et certifikat. 
Har man det, så er de kommunale 
myndigheder tilfredse og hvordan 
opstillingen af teltene så foregår, er 
de ligeglade med, understreger han.

Ligegyldighed med 
lovgivningen
– Ingen ved noget om, hvad den nye 
lovgivning indeholder. Jeg sad til 
møde med en byfest komite og kom
munale myndigheder i marts måned 

og her i juli har vi ikke fået svar på de 
problemstillinger, der skulle løses i 
henhold til den nye lovgivning. Det 
er for dårligt og giver en oplevelse af, 
at man er ligeglad med overholdelse 
af reglerne, siger tivolidirektør Albert 
Hansen, Mie’s Tivoli.

Certifikat betyder 
ikke sikkerhed
– Det er en ren pengemaskine der 
er sat i gang. Jeg har betalt over 
hundrede tusinde kroner for at få 
lavet beregninger og certificering af 
mine telte. Penge der kun er givet 
ud for at sikre de rigtige papirer til 
kommunerne og for at undgå de 
mange byggesagsomkostninger der 
vil være. Udgifter der på ingen måde 
har betydning for sikkerheden i og 
omkring teltene. Vi opstiller teltene 
som vi plejer. Skal vi gøre det ander
ledes, så må der laves en skole, hvor 
jeg og mine medarbejdere kan lære 
den rigtige måde at gøre det på.

Kun pladsfordelingsplaner 
har prioritet 
– De kommunale beredskaber er de 
eneste, der interesserer sig for telt
opstillinger og det er alene omkring 
indretningen og om pladsfordelings
planerne er i orden. De koncentre
rer sig ikke om, hvor store pløkker 
der er brugt og om de er slået helt 
i. De kontrollerer ikke, om opstil
lingsvejledningen er fulgt og om de 
sikkerhedsmæssige ting er i orden. 
Det er os som opstillere der har det 
fulde ansvar for opstillingerne og det 
læner festarrangørerne sig op ad. 
Det samme gør kommunerne, som 
ikke har nogen pligt til at kontrollere 
teltopstillingerne, siger tivolidirektør 
Albert Hansen, Mie’s Tivoli, med en 
rysten på hovedet.

Certificeringsordningen 
er en ren pengemaskine

Hvordan skal vi forklare vores ansatte, hvordan teltene skal 
sættes op, når vi ikke selv kan få besked, spørger tivolidirektør 
Albert Hansen, Mie’s Tivoli.

	På Vorbasse Marked var der opstil
let flere hundrede telte og det vil koste 
millioner at få dem certificeret.

	Det er en ren pengemaskine, at 
alverdens telte skal certificeres. Et om
råde som ingen kender til og hvor det 
ikke er til at få svar, siger tivolidirektør 
Albert Hansen, Mie’s Tivoli.
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www.zederkof.dk  •  Prins Christians Kvarter 28  •  7000 Fredericia
Lagerførende • Dag til dag levering • Nordens største leverandør til udlejere

Vi er din full-service partner 

for telte
til professionelle

Som leverandør med mere end 15 års erfaring til udlejnings-
markedet, er vi dag det mest sikre valg!
Z-tent aluramme programmet er i dag markedets mest 
komplette teltsystem og giver dig både den højeste kvalitet til 
den laveste pris, og den mest fleksible løsning.
Alt du køber ved Zederkof indgår i et unikt ”Add on” system, der 
gør dig som kunde i stand til at opfylde kravene til EN normen 
og Eurocode normen med tilhørende danske annekser.

Vindkryds-wirer til tag og 
sider - alle teltstørrelser

Barduner Betonsystem Pløkker - heavy duty og 
almindelig

Vores mange årige erfaring har gjort, at vores dele er tilført mange små forstærkninger og unikke detaljer, der forlæn-
ger levetiden og dermed sikrer din investering.
Som noget nyt tilbyder vi udover markedets bedste kvalitet til markedets bedste pris, en ”KICK back” ordning, der giver 
dig endnu flere fordele, end du kan opnå andre steder.

Kontakt en af vores teltspecialister, for en yderligere snak om dine fordele.

Peter Zederkof
Mobil 22 11 80 21
peter@zederkof.dk

Milla Mendes
Tlf. 89 12 12 61
milla@zederkof.dk

Steen Bollerslev
Mobil 22 11 80 06
stb@zederkof.dk

Vi leverer alt i komplette løsninger eller som løsdele:
• Aluminium i 2-spors og i 4-spors (stærkeste legeringsstyrke på markedet)
• Fittings i almindelig ”light version” og i ”Heavy duty version” (stærkeste ståltype)
• Pløkker i flere størrelser til løsning af enhver opgave
• Stålwiresystem til ekstra stabilisering
• Bardunsystem til ekstra sikring hvor det kræves
• Komplet vægt sortiment bestående af stativsystem samt unikt betonklodssystem
• Markedets højeste kvalitet i pvc dug i egen hvid farve (ikke for ”gul” og ikke for ”Blå”)
• Markedets bedste keder (der ikke knækker i frost)
• Vi lagerfører både sider med keder og med lynlås
• Markedets bedste ”PVC fittings” (legeret messing der ikke ruster)
• Brandhæmmende vindues folie (måske som de eneste i branchen)

Vi tilbyder:
• Alt på lager til supplering fra dag til dag
• Markedets bedste priser• Markedets højeste kvalitet• Komplet beregnet og efterprøvet system
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Certificeringsreglerne giver den prak
tiske leder af fodboldturneringen Kaj 
Gregersen en rolig nattesøvn. Kravene 
til certificering og geotekniske prøver 
af jordforholdene giver den sikker
hed, som han som den ansvarlige har 
brug for er i orden. Der lægges derfor 
stor vægt på, at alle relevante papirer 
om teltene er i orden. Er det ikke til
fældet, bliver leverandører valgt fra til 
efterfølgende års Dana Cup. 

Snakker ikke altid samme sprog
– Jeg hilser certificeringsreglerne vel
kommen, men må erkende, at det har 
taget tid at omstille sig til dem. For
tolkningen af dem er forskellig fra ejer 
til lejer og i kommunen. Det har givet 
nogle debatter, for vi snakker ikke 
altid samme sprog. Min erfaring er, 
at det er vigtigt at sætte sig sammen 
og få gjort klart, hvad forventningerne 
er og hvordan de indfries. Mit mål er 
alene, at alt skal være i orden, så jeg 
over for mine ansvarlige kan sige, at 
alle regler er overholdt. Sker der et 
uheld og jeg ikke er klar i spyttet med 
reglernes overholdelse, så har jeg ikke 
ledelsesopgaven til næste år, siger 
Kaj Gregersen, Dana Cup, Hjørring, og 
tilføjer at det ikke må ske.

Mangler mærkning af materiellet
– Men! Den praktiske del af certifice
ringen er ikke gennemtænkt. Når et 

telt er certificeret, så skal man kunne 
se, at det er det pågældende mate
riel der er certificeret. Det kan man 
ikke, for der er ikke nogen form for 
mærkning der viser, at det er sket. 
Jeg vil ønske mig, at der var et skilt 
eller en anden form for markering 
som viser, at det præcist er dette 
materiale, der er certificeret. Ligele
des kunne jeg godt tænke mig, at 
der var en bog med informationer 
om teltkonstruktionen, opstillings og 
vedligeholdelsesvej
ledning. Materialer der 
sammen med certifika
tet vil kunne hænges 
op i teltene og er man 
som bruger usikker på, 
om det er forsvarligt 
opstillet, så kan man 
orientere sig. 

Statiske trækprøver 
højner sikkerheden
– Geotekniske prøver 
ved opstillingerne er et overskueligt, 
men vigtigt tiltag. At lave statiske 
prøvemålinger på pløkkerne i den 
grund, som teltet opstilles på, viser 
om en pløk er nødvendig. Om den 
skal være længere eller der skal flere 
til. Mit forslag vil være, at resultaterne 
af testprøverne samt et foto af hvad 
dynamometeret viste, bliver lamine
ret og hængt op i teltet. Derved vil 

trækprøver af pløkkerne 
giver en god tryghed

den fulde dokumentation for sik
kerheden være i top og alle kan føle 
sig trygge. Prøver som det tager en 
begrænset tid at foretage, men giver 
mange ro omkring sikkerheden, siger 
praktisk leder Kaj Gregersen, Dana 
Cup, Hjørring, som til dagligt 
arbejder som konsulent ved 
Arbejdstilsynet.

En trækprøve er en simpel 
ting at lave, men en stor sik
kerhed at have.

Trækprøven viser hvilket antal 
kilo der trækkes med, indtil 
pløkken begynder at give sig.

Det er vigtigt at de, der opstiller telte 
gør det efter reglerne, så vi kan føle os 
sikre på kvaliteten, siger praktisk leder 
Kaj Gregersen, Dana Cup, Hjørring.
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hvor var det godt,  at jeg tog springet
Nytænkning og udvikling af toilet
moduler har fået Torben Nielsen, 
Festudlejning.com, Varde, til at slå 
en kolbøtte inden for festudlejnings
branchen. Fra at drive serviceog telt
udlejning, som der ikke var penge 
i, tog han springet over i udlejning 
af toiletter. Et spring som han aldrig 
fortryder, for udviklingsmulighederne 
er mange og udfordringerne store. På 
få år har Torben Nielsen arbejdet sig 
op til at være en af Danmarks største 
udlejere af toiletterog bademoduler.

Udlejning af ladvogne er et hit
– Der skal tænkes nyt, for behovene 
er mange og omfanget vokser hele 
tiden. Der hvor servicen og kvaliteten 
af det der leveres er i top og fungerer 
optimalt, kommer kunderne igen og 
kollegaer der hører om det, får lyst 
til at prøve en ny leverandør. Jeg har 
oplevet en udvikling, der har været 
unik. Det kører bare derud ad. Mange 
nye kunder kommer til og tilstrøm
ningen er ikke mindst stigende grun
det, at vi som en af de få i Danmark 
nu udlejer firhjulede indregistrerede 
Gator ladvogne med dieselmotor, 
tag og anhængertræk. Et hit for store 
events, hvor de med brede dæk kan 

køre på græsarealer og er klar til en 
tur ud i byen, hvis behovet viser sig, 
siger Torben Nielsen, Festudlejning.
com, Varde.

Flot, godt og funktionelt
– Op til denne sæson anskaffede vi 
en del flere ladvogne. De er revet 
væk til arrangementer over hele Dan
mark og vi investerer i en del flere til 
næste år. Det samme med vaccum 
toiletter, der fungerer utrolig godt. De 
kan stå på jorden, hvilket gør det let 
at komme ind på og ud fra. De er bil
lige i drift og fungerer bare altid. De 
er bygget sådan, at lastbilers lad kan 
udnyttes optimalt ved transport, og 
er lette og hurtige at koble sammen 
ude på pladserne. Flotte toiletløsnin
ger som hele tiden fungerer og som 
er flotte i deres udførelse. En række 
faktorer der gør kunderne tilfredse og 
giver dem lyst til at fastholde os som 
leverandør.

Toiletter kan opstilles over alt
– Vores koncept med toiletter gør, at 
de kan opstilles alle steder, hvor der 
er strøm. Mangler der vand, så har vi 
vandtanke. Mangler der kloak, så har 
vi slamtanke til opsamling. Alt kan stå 

Det er en glad Tor-
ben Nielsen, Festud-
lejning.com, der her 
ses foran nogle af 
sine vogne opstillet 
på Vorbasse Marked.

Det kan være svært at dække et toi
letområde ind. Derfor har Torben Niel
sen, Festudlejning.com, indkøbt pla
stikdække som er beklædt på kasser til 
opstilling som afskærmning.

De flotte og let transportable toiletcon
tainere er her samlet til en VIP afdeling, 
hvor brugerne betaler pr. besøg. En be
taling der sikrer dem luksuøse forhold 
under toiletbesøget.

En speciel indarbejdet magnet gør, 
at alle metaldele, der falder i toilettet 
og bliver skyllet ud, opfanges og kan 
leveres tilbage til dem, der mistede det.
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hvor var det godt,  at jeg tog springet
på jorden, så handicappede har let 
ved at komme ind og ud af toiletter
ne. Tanker som vore konkurrenter på 
markedet ikke har gjort brug af, men 
som vi har succes med. Hertil kom
mer den revolution inden for tank
verdenen som vaccum delen udgør. 
Den har øget effektiviteten væsentligt 
og fjernet de kedelige situationer, 
hvor toiletterne stopper til og bliver 
uhumske at besøge, siger Torben 
Nielsen, Festudlejning.com, Varde.

Stort dækningsområde
– Mange teltleverandører bruger os 
som samarbejdspartnere omkring 
toiletløsninger og gennem et tæt 
udviklings og udlejningssamarbejde 
med Mars, Aarhus, dækker vi mange 
festers toiletbehov i Midt og Sydjyl
land samt på Fyn. Vi kommer også i 
den øvrige del af landet.

Bevarer overblikket
– Selv om det går derudad i raketfart, 
så kommer det ikke til at gå hurtigere 
end at vi kan følge med. Mange har 
sagt den kloge sætning: ”Bliv stor, 
men bliv det langsomt” og den lytter 
jeg til. Målet er altid at kunne beva
re overblikket, og det uanset hvor 

stor kundetilgangen er, understreger 
Torben Nielsen, Festudlejning.com i 
Varde, der ruger på nye tiltag som 
han holder for sig selv, indtil at de er 
klar til at blive lanceret.

Få der konkurrerer
– Men hvor var det godt at jeg tog 
springet og kom væk fra service og 
teltudlejningsbranchen. Det er der 
mange der konkurrerer om, mens vi 
er få, der har fod på toiletløsningerne, 
siger en glad Torben Nielsen, Festud
lejning.com, Varde.

	For at bryde de hvide flader 
og skabe hygge, har Torben Niel
sen, Festudlejning.com dekoreret 

toiletvognene med røde roser.

Det er et stort udvalg af vogne og 
containere som Torben Nielsen, Fest-
udlejning.com råder over. Denne 
kontorvogn er en af mulighederne.

Det skal være let at være handicappet 
og skulle på toilettet. Med toiletcontai
nerne på jorden er det begrænset, hvor 
meget rampe der skal til.

Hygiejnen skal 
være i top alle 

steder, hvor der 
er toiletter. Der 

spares derfor ikke 
på ophængning 
af geldispensere 

ved vognene.

Torben Nielsen, Fest
udlejning.com har selv 
udtænkt udformningen 
af toilet modulerne og 
sikret, at de er hurtige at 
montere og afmontere.
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Et uheld vil på et splitsekund kunne 
ændre en udlejningsforretning fra at 
være en sund forretning til at være 
håbløst forgældet. Det kan være en 
brand, der får det hele til at futte af. 
En frivillig hjælper der bliver invalid 
under arbejdet med opstilling af et 
telt. En lastbil læsset med udlej
ningsmaterialer der kører galt. Et telt 
der blæser ned i en storm eller bliver 
flænset i stykker ved hærværk. Det 
kan være tyveri af værdifulde udlej
ningsgenstande eller helt andre ting, 
der sker uventet for en som udlejer.

Det er derfor vigtigt at være opmærk

som over for, hvilke forsikringsmulig
heder der er. Hvad de dækker og 
hvor og ikke mindst prisen for disse. 
Derfor nævnes der følgende mulig
heder i forsikringsjunglen, som det er 
vigtigt at forholde sig til som udlejer.

Erhvervsløsøredækning
En erhvervsløsøreforsikring dækker 
virksomhedens varer, inventar, kon
tormøbler, installationer m.m. på virk
somhedens adresse. Det mod brand, 
vand, tyveri, anden beskadigelse, 
driftstab samt meromkostninger.

Transportforsikring
Løsøret er ikke dækket under trans
porten/opholdet fra virksomheden til 
anden adresse, men vil kunne blive 
det med en transportforsikring. Der 
laves her en aftale med forsikringssel
skabet om, op til hvilket maksbeløb 
der dækkes, hvis firmaets varebil/
lastbil vælter, kolliderer med andet 
køretøj eller er udsat for tyveri eller 
andet.

Teltkaskoforsikring
Der er mulighed for hos nogle forsik
ringsselskaber at tegne en teltkasko
forsikring. Den dækker ved brand, 
storm, tyveri, hærværk, samt anden 
beskadigelse. En betingelse for dæk
ningen er, at teltet er opstillet efter 
gældende love og regler inden for 

området. Ligeledes kræves det, at 
teltet er opstillet af virksomhedens 
eget personale.

Løsøredækning  
overalt i Danmark
Der kan også tegnes en løsøredæk
ning, som er gældende for hele Dan
mark. Løsøredækningen er jævnfør 
samme dækning som på virksom
hedens adresse. Typisk er dæk
ningsområderne brand, vand, tyveri. 
Ønskes andre ting forsikret, er det 
vigtigt at få det med. Det kræves dog, 
at løsøre befinder sig i aflåste rum, 
containere m.v.

Kabeltrache
Det er vigtigt at sikre sig, hvor kabler/
ledninger forefindes på et opstil
lingssted for telte. Der skal tegnes en 
forsikring der dækker, hvis uheldet 
skulle være ude.

Transportskader af materiellet ved 
uheld dækkes ikke, med mindre der er 
tegnet en transportforsikring.

Det er vigtigt, at der i for sikrings
policen står anført, at stormska
der dækkes overalt i Danmark. 
Teltkaskoforsikring er en god in
vestering, hvis uheldet er ude og 
teltet blæser ned.

Få overblik over vigtige  forsikringsforhold

Arbejdsskadeforsikring er vigtig at have 
i orden for ansatte, venner, familier, fri
villige og andre, der hjælper til.



Arbejdsskadeforsikring
Tidligere nævnte forsikringer er frivil
lige. Det er en arbejdsskadeforsikring 
ikke. Den er lovpligtig for alle arbejds
givere. Det til at sikre medarbejderne, 
hvis de får en skade under jobbet.

En forsikring som man har pligt til at 
tegne for enhver person, som man 
enten har ansat, venner og bekendte, 
eller andre der antages til at udføre et 
stykke arbejde i firmaets tjeneste. Det 
uanset om de er lønnede eller ej. Det 
uanset om de kun arbejder nogle få 
timer om ugen, eller tilfældigt hjæl
per et par timer.

Arbejdsskadeforsikringen dækker ud 
gifter til sygebehandling, optræning 
og hjælpemidler. Erstatning for tab af 
erhvervsevne. Godtgørelse for varigt 

men. Overgangsbeløb ved dødsfald. 
Erstatning for tab til forsørger. Godt
gørelse til efterladte. Ødelagte briller 
m.m.

Erhvervs- og  
produktansvarsforsikring
Erhvervs og produktansvarsforsikrin
gen dækker de skader, du og dine 
medarbejdere forvolder på andre 
personer, eller ting i arbejdets med
før på grund af en uagtsom handling.

Hvis festudlejeren har opstillet telt 
til en firmareception og der plud
seligt falder nogle teltstænger ned 

og beskadiger flere gæster, nogen 
med f.eks. alvorlige hovedlæsioner, 
erder dækning. En tragisk ulykke som 
meget let bliver en meget bekostelig 
affære for udlejeren, i fald han ikke 
har ovenstående  erhvervs og pro
duktansvarsforsikring i orden.

Hvis en teltudlejer/medarbejder træk  
ker teltstængerne ud af varebilen og 
rammer en parkeret bil, som får buler 
og ridser i lakken, så træder erhvervs
ansvarsforsikringen i kraft.

Besøger en kunde jeres forretning 
for at leje fx service, men falder over 
nogle teltstænger, der fejlagtigt er 
lagt på gulvet på vej ind til udstil
lingslokalet, så er man dækket ind. 
Hvis kunden falder og får en varig 
knæskade, slår hovedet og/eller øde
lægger sine briller og beklædning, så 
dækker erhvervs og produktansvars
forsikringen.

Samtidig dækker den også uberet
tigede krav, som koster virksomheden 
en masse tid og penge at få afvist ved 
rettens vej.

Hvis man har frivillige hjælpere, fami
lie eller venner, man har fået til at 
hjælpe sig en gang imellem, der 
forårsager en skade på enten perso
ner eller ting under arbejdets udfø
relse, er de underlagt virksomhedens 
erhvervs og produktansvarsforsikring.

Sikker de optimale forsikringer på personskader under alle former for ar
bejdsopgaver.
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Brand kan opstå over-
alt i Danmark. Sikker jer 
derfor, at forsikringen 
også dækker i hele lan-
det og ikke blot på virk-
somhedens adresse.

Erhvervsløsøre forsikring mod brand, 
vand, tyveri samt andre hændelser er 
en uundværlig dækning at have på 
plads.

Få overblik over vigtige  forsikringsforhold
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Kontakt - 

Teknologisk Institut
- Godkendelse af forlystelser 
- Certificering af Transportable 

Lovpligtig godkendelse af forlystelser
Teknologisk Institut har mere end 30 års erfaring 
med sikkerhedsinspektion af forlystelser.  

• Er du ejer eller udlejer, skal dine forlystelser
  synes en gang om året
• Det gælder f.eks. hoppeborge, hoppepuder, 
  minitog, trampoliner, brokarruseller, rodeotyre
  og kraftprøvemaskiner 
• Nye forlystelser skal godkendes, inden de 
  tages i brug, og der skal udstedes tilsynsbog 
  og kontrolattest
• Alle forlystelser skal mærkes med en synlig  
  kontrolattest, der dokumenterer, at sikker-
  heden er i orden.

Teknologisk Institut er akkrediteret til 
inspektion -                  reg. nr. 9047.

Certificeringsordning for 
Transportable Konstruktioner
Teknologisk Institut hjælper jer igennem 
certificeringsprocessen og certificerer jeres 
Transportable Konstruktioner

• Det gælder f.eks. telte, scener, portaler, 
  gangbroer og tribuner
• Transportable konstruktioner med certifikat
  kan pr. 1. januar 2015 opstilles uden kommunal 
  byggetilladelse.

 
   Konstruktioner

Kontakt - 
forlystelser
Kaj Rosenstedt
kar@teknologisk.dk
Tlf. 72 20 12 75

Transportable Konstruktioner
Rolf Heier
rhe@teknologisk.dk
Tlf. 72 20 18 47
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Mange festudlejere vil gøre sig selv 
og firmaet en stor tjeneste ved at få 
en uvildig forsikringsmægler til at 
gennemgå deres forsikringsforhold. 
Der kan være mange løse ender i 
form at ting, som man ikke har tænkt 
over eller som ikke er blevet skrevet 
ind i de forsikringspolicer, man har. 
Fakta viser, at mange festudlejere har 
tjent betydeligt på forsikringspræ
mierne. Det samtidig med at de har 
opnået en større og bredere dæk
ning, oplyser Carsten Hartlev, Forsik
ringsmæglerne DFM..

Spørgsmål og problemer kan 
være mange
– Jeg er vokset op i en udlejningsfor
retning, idet mine forældre Knud og 
Tove Madsen i mange år var indeha
vere af Østjysk Serviceudlejning. Der
fra kender jeg masser af situationer fra 
forsikringsdelen af en udlejningsfor
retning. Den manglende forståelse 
af hvorfor forsikringerne koster så 

meget? Hvorfor der ikke er dækning, 
når skaden er sket. Hvem skal dække 
skader, som personalet laver under 
opstilling og levering? Hvordan dæk
ker man sig ind med hensyn til per
sonale, hvis der skulle ske skader på 
dem? Spørgsmål og problemstillin
ger er utallige og uoverskuelige for 
mange. Det er derfor vigtigt at have 
en forsikringsmægler til at stå for kon
takten til forsikringerne, siger Carsten 
Hartlev, Forsikringsmæglerne DFM.  

Forsikringernes revisor
– Som forsikringsmægler er man kun
dens repræsentant. Den viden jeg 
har, bruges på at rådgive og varetage 

Forsikringskonsulent Carsten Hartlev tv. 
ses her under et kundebesøg.

Forsikringskonsulent Carsten Hartlev.

kundens interesse bedst muligt. Er 
dækningerne korrekte til netop hans 
virksomhed? Er prisen for dækningen 
den rigtige eller kan der spares penge 
og alligevel fås en bedre dækning? 
Kundernes interesse varetages på 
mange måder. Det fra håndtering af 
skadesanmeldelsen til afslutning af 
en skadesag. En sammenligning kan 
være forholdet til ens revisor som 
sørger for skat, moms og regnskab.

Klarer papirarbejdet
– Vi er 100 procent uvildige over 
for alle forsikringsselskaber og har 
det mål at hente de bedste dæk
ninger hjem til de færreste penge. 
Dertil kommer,  at mange vinkler er 
dækket ind hvad angår dækning af 
skader. Sker der en skade, så træder 
vi til og ordner papirarbejdet. Er der 
problemer med forsikringsselskabets 
dækning af skader, så går vi ind og 
hjælper til med at få uoverensstem
melser fjernet. Alt i alt er vi kundernes 
mand. Gør vi ikke vort arbejde godt 
nok eller laver deciderede fejl, så 
har vi en ansvarsforsikring, der dæk
ker, siger Carsten Hartlev, Forsikrings
mæglerne DFM.

Yderligere informationer kan 
fås hos Carsten Hartlev 
– 61 51 32 00 – 
cah@danskforsikring.dk

Forsikringsmægleren 
er kundernes mand
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15 millioner gik op  i røg ved teltbrand
Spørgsmålene fløj rundt 
i hovedet
– Et forløb som jeg aldrig vil glemme, 
da alt pludselig var uoverskueligt. Er 
der kommet nogen til skade? Har vi 
lavet noget galt der kan være skyld 
i branden? Er forsikringsforholdene 
i orden eller er det hele pludselig 
væk? Hvordan får vi nu arrangementet 
til at køre? Spørgsmålene var mange 
og roen begyndte først at melde sig 
igen, da jeg fik svar på de fleste af de 
mange spørgsmål, der røg gennem 
hovedet på mig.

Flysimulator brændte af
I alt skete der skader under bran
den for omring 15 millioner kroner.  
Kr. 625.000,00 til mit 400 m2 telt, 
borde, stole samt andet materiel, der 
var i teltet.
Heraf 10.000 kasketter til uddeling 
på Roskilde Air Show og ikke mindst 
den flysimulator til en formue, som 

Tom! To af dine telte ved Roskilde 
Air Show på Roskilde Flyveplads er 
brændt, var meldingen fra en kam
merat fredag, den 14. august 2015 
om morgenen. Det efter at han havde 
set det i nyhedsudsendelsen i mor
gen TV. Et udsagn der blev bekræftet 
af Beredskabet en halv time efter. 
Meldinger der kom som et chok for 
Tom Rasmussen, Roskilde Teltudlej
ning, der måtte se to af sine telte 
brændt af.

Forsikringens nej blev vendt til ja
Næste chok kom, da han henvendte 
sig til forsikringsselskabet og fik at 
vide, at teltene ikke var brandforsikre
de, når de ikke var på hjemadressen. 
En melding der tre timer efter blev 
ændret til, at der var en speciel for
sikring der dækkede brandskaderne, 
da teltene stod opstillet på aflåst 
område.

Et nabotelt blev totalt ramponeret.

APV kan 
nu laves 
online

Det bliver nu lettere at lave 
den lovpligtige arbejdsplads
vurdering. Arbejdstilsynet har 
nemlig udviklet et nyt online 
APVværktøj, som gør det 
mere enkelt at udarbejde 
APV. Det henvender sig især 
til virksomheder med op til ti 
medarbejdere, men kan også 
bruges af større virksomheder.

APVværktøjet er et digitalt 
alternativ til Arbejdstilsynets 
APVtjeklister. Virksomheden 
logger på med NemID og 
kan skrive arbejdsmiljøproble
mer og løsninger direkte ind i 
APVhandlingsplanen. APV’en 
gemmes online, og den kan 
printes, så det bliver tilgæn
gelig for alle medarbejdere.

Den praktiske APVproces er 
den samme som hidtil. Først 
skal ledelsen og medarbejde
re kortlægge virksomhedens 
arbejdsmiljø fx på et fælles 
møde. De finder frem til de 
relevante arbejdsmiljøproble
mer, og beslutter hvordan og 
hvornår de skal løses. Det hele 
skrives ind i handlingsplanen i 
Online APV, som har følgende 
faser:
Log på Online APV med virk
somhedens NemID
Tilføj arbejdsmiljøproblemer 
og løsninger
Udfyld APVoplysninger
Gør APV’en tilgængelig for 
alle medarbejdere.

– – – – – 

Yderligere informationer 
kan fås hos Arbejdstilsynet:

70 12 12 88



stod i teltet. Den eneste i verden af 
sin slags, som må berøres af civile. 
En simulator for kampflyet Lockheeds 
Martins Joint Strike Fighter – F35 som 
er det kampfly der er blandt favorit
terne til Danmarks nye kampfly. 

Alt var ubrugeligt
– Da jeg kom til brandtomten, var jeg 
målløs. Teltet var totalt udbrændt. 
Tag og sideduge var pulveriseret, alle 
aluminiumsdelene smeltet og inven
taret brændt totalt og det samme 
var plastikgulvet. Absolut intet kan 
genbruges af materiellet, så jeg var en 
glad mand, da jeg fik at vide, at de 
fulde udgifter til nyt materiel vil blive 
erstattet af forsikringsselskabet.

Årsagen menes at være 
installationsfejl
Årsagen til branden menes at være  
en installationsfejl. De amerikanske 
remedier er beregnet til 110 V og 

koblet sammen med de 230 V vi har 
i Danmark, så skal der gå noget galt.

Forsikringsgennemsyn
– Men jeg har lært noget! To uger 
efter fik jeg foretaget forsikringsgen
nemsyn af alle mine forsikringer. Intet 
skal være uforsikret og alle forhold 
skal være dækket ind. Det, som er 
i dette tilfælde kunne være gået 
grueligt galt, fik heldigvis et positivt 
udfald, siger Tom Rasmussen, Ros
kilde Teltudlejning.

Opladning af kameraet til venstre 
menes at være årsagen til bran
dens opståen.
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15 millioner gik op  i røg ved teltbrand
400 m2 telt var totalt udbrændt.

Plastikgulvet var totalt udbrændt. Tag 
og sidedugene pulveriserede og alt 
inventaret brændt op.

De røde dele til højre og bagerst i bille
det er dele af de 10.000 kasketter, som 
ikke gik op i flammer.
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