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Kære aktør/arrangør

Dette er tænkt som en hjælp/huskeliste i såvel planlægning som afvikling 

af og oprydning efter et arrangement under Århus Festuge. Vi oplever tit at 

man som (ny) arrangør glemmer at tage en række praktiske forhold med ind 

i overvejelserne  – forhold som bl.a. har en række økonomiske konsekvenser 

– ligesom det kan være svært at danne sig et overblik over samspillet med og 

mellem de forskellige myndigheder. I Festugesammenhæng sker prioriteringen 

af aktiviteter på de offentlige arealer hos Århus Festuges Sekretariat, hvorfor 

du skal henvende dig dér som det første – men det er stadigvæk de respektive 

myndigheder som skal ansøges om de respektive tilladelser.

Her er en liste over de tilladelser der evt. skal tilvejebringes:

1  Grundejerens tilladelse skal foreligge

Er der tale om et privat areal, søges tilladelsen hos vedkommende grundejer.

Hvis det er et offentligt vejareal (gader, torve og pladser), skal tilladelsen søges 

hos Trafik og Veje – se adresser på næste side.

Er der tale om et arrangement i de offentlige parker eller andre grønne områder, 

er det Natur og Miljø du skal søge hos.

Send en ansøgning med dine overvejelser omkring arrangementets art og 

indhold, evt. målgruppe, åbningstider, forventet antal publikummer, lokalitet, 

tegning over pladsens indretning, afvikling og oprydning.

2 I medfør af beredskabsloven skal sikkerheden for publikum vurderes og 

godkendes. Ved midlertidige arrangementer sker det ved Århus Brandvæsen, 

Beredskabsafdelingen. Send samme tekst som i ansøgningen ovenfor hurtigst 

muligt så du kan få en tilbagemelding med Brandvæsenets betingelser for arran-

gementets gennemførelse.

3 Et offentligt arrangement kræver altid en arrangementstilladelse fra poli-

tiet, som bl.a. foretager en risikovurdering. Fremsend igen samme tekst.

4 Planlægges der udskænkning og/eller tilberedning/servering/salg af madvarer 

skal der hos politiet også søges om lejlighedstilladelse. Her skal der udfyldes 

et skema (se link på næste side). Der skal desuden sendes en indberetning til 

fødevarestyrelsen, som skal godkende de hygiejniske forhold.

5 Indgår der elektrisk forstærket lyd (PA-anlæg m.v.) i jeres opstilling, skal lyd-

styrken evt. begrænses. Aftale om test træffes med Natur og Miljø, som også 

kan rådgive om hensigtsmæssige opstillinger under de givne forhold.



På grund af det store antal arrangementer i Festugeperioden skal alle ansøg-

ninger være fremsendt senest 1. juli. Men I bør under alle omstændigheder 

indlede dialogen med myndighederne langt tidligere, så I kan tage krav og gode 

forslag med i planlægning og budgettering.

Grundejerens tilladelse

Vedr. offentlige vejarealer (gader, torve og pladser)

Trafik og Veje

Grøndalsvej 1

8260 Viby J

Att. Vejingeniør Poul Henning Jensen

Tlf. 89 40 49 41

trafikogveje@aarhus.dk

www.aarhuskommune.dk/borger/trafik/Veje-og-pladser/Brug-af-veje-og-pladser/

Udendoers-arrangementer.aspx

Vedr. parker og andre grønne områder

Natur og Miljø

Grønne områder

Valdemarsgade 18

Postbox 79

8100 Århus C

Tlf. 89 40 27 55

naturogmiljo@aarhus.dk 

www.aarhuskommune.dk/borger/natur-og-miljoe.aspx

Arrangementstilladelse til offentlige arrangementer i medfør af 

bekendtgørelse om offentlige forlystelser skal søges hos

Østjyllands Politi

OPA

Ridderstræde 1

8100 Århus C

Att. Politikommissær Michael Andersen

Lejlighedstilladelse til udskænkning og servering skal søges hos

Østjyllands Politi

Ridderstræde 1

8100 Århus C

Att. Vicepolitikommissær Svend Aage Nielsen

Tlf. 87 31 15 03

www.politi.dk/Oestjylland/da/Borgerservice/Tilladelser

adresser



Sikkerhed

Århus Brandvæsen

Beredskabsafdelingen

Kirstinesmindevej 14

8200 Århus N

Att. Beredskabsinspektør Preben Kejser

Tlf. 86 76 77 03

www.aarhusbrandvaesen.dk

Lydforhold

Natur og Miljø

Virksomheder og Jord

Valdemarsgade 18

Postbox 79

8100 Århus C

Tlf. 89 40 27 55

virksomheder@mtm.aarhus.dk

Kontrol af fødevarer ved midlertidige arrangementer

Fødevarestyrelsen

Fødevareafdeling Århus

Sønderskovvej 5

8520 Lystrup

Att. Tonny Møldrup

Tlf. 72 27 54 51

tomo@fvst.dk

www.fvst.dk 

 

Husk – jeres arrangement er på besøg –

og påvirker både beboeres og forretningsdrivenes hverdag. Så – udover at 

sikre jer myndighedernes tilladelser – bør I senest 14 dage før Festugen hilse 

på og orientere naboerne, aftale evt. spilleregler med andre næringsdrivende, 

udendørsserveringer og butikker (lokale kræfter kan være nyttige partnere til 

markedsføring, parkering, opbevaring, strøm, vand o.s.v.).

adresser



Til fremme af sagsbehandlingen – og projektets succesrige gennemførelse 

– vil vi desuden anbefale dig at tage stilling til nedennævnte forhold – i såvel 

ansøgningen – som i planlægningen og budgetteringen.

Planlægning

Ansøger

1. Hovedarrangør og økonomisk ansvarlig

 Navn, adresse, telefonnumre og e-mailadresse, samt CVR.nr. eller CPR.nr.

2.  Praktisk ansvarlig/kontaktperson på stedet:

 Navn, adresse, telefonnumre og e-mailadresse

Arrangementet - organisering og økonomi

1. Dato(er) for arrangementets afvikling samt ønsket rådighedsperiode til 

 opbygning og oprydning

2. Lav en projektplan: hvilke deadlines er hensigtsmæssige i planlægningsfasen, 

 lav et budget, overvej ressourcer og behov (både økonomisk og mandskabs-

 mæssigt). Ansøgningsfrister til fonde og puljer?

3. PR-plan – egne initiativer, Festugens programmagasin

4. Eksponering af partnere og sponsorer? Husk også at der ikke må fastgøres

 plakater eller andet i træer, byudstyr og belægning          

5. Organisering: privat, forening, virksomhed. Moms? Krav om kasseapparat?  

 Søg evt. råd hos Told og Skat (89 32 73 00)

6. Forsikringer: (Lovpligtig) erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring, 

 evt. brand/hærværk/tyveri?

7. Koda

Salg

1. Hvordan skal evt. billetsalg tilrettelægges?

2. Hvad planlægger I vedr. salg af drikkevarer og madvarer? 

 ”Lejlighedstilladelse” søges hos politiet. Alkoholbevilling? – evt. aftale med 

 medvirkende restauratør?  

3. Hvad planlægger I vedr. salg af merchandise? Tilladelse skal søges hos 

 politiet

 

Oplysninger om placering og opbygning

Lav en oversigtsplan i passende målestok. Angiv arrangementets placering 

i forhold til omgivelserne – tag højde for afstandskrav til tilstødende veje og 

bygninger. Husk bl.a.:

1.  Placering af evt. scene, backstage, lydtårne og storskærme, affaldsbeholdere 

 og containere, evt. salgsboder

2.  Placering af toiletter, herunder krav om antal toiletvogne og urinaler

3.  Placering af flugtveje og evt. hegn



Praktik

Parkering

Husk at parkering på arrangementsarealet ikke er tilladt – hvor skal biler/

kassevogne parkere, af- og pålæsse?

Aftale med elektriker og VVS

1. Hvordan og hvorfra føres strøm – og hvor meget skal I bruge?

2. Hvor er der vand – og brønd til spildevand og evt. toilet?

Servicering og reparationer

1. Daglig oprydning og rengøring af arealet og toiletter under forløbet

2. Reparationer/vedligehold af areal og inventar

Affald

1.  Overvej forventet sammensætning og mængde?  

2. Hvordan skal affaldet håndteres, sorteres og bortskaffes under 

 arrangementets afvikling?

 

Arrangementets belastning af arealet

1. Hvilke tunge køretøjer, herunder kørsel og transport af tungt materiel, skal

 ind på/frem til arealet? Er kørsel med tunge køretøjer tilladt på arealet – og 

 adgangsveje? Er det nødvendigt med f.eks. køreplader ved opbygning og 

 fjernelse af materiel – eller ved regn?

2. Hvordan er publikums slid på arealet. Overvågning og beredskab i tilfælde af 

 hærværk på inventar, beplantning, bygninger

3. Hvad vil opsætning og nedtagning kræve af plads ud over selve 

 arrangementsarealet?

 

Belastning af omgivelser

1. Forventet/ønsket lydniveau ved evt. scene/mixerpult samt tidsmæssig 

 udstrækning for afspilning af musik (husk også tidspunkt for lydprøver). 

 Fastsættelse af lydniveau foretages af Natur og Miljø, Virksomheder og Jord

2. Hvordan er støjbelastningen i forbindelse med til- og frakørsel ved opbygning 

 og nedtagning af udstyr? Det må som udgangspunkt kun foregå i  

 tidsrummet 7-18 i hverdagene. Fravigelse herfra kan kun ske ved 

 henvendelse til Natur og Miljø, Virksomheder og Jord



Sikkerhed og beredskab

1. Risikovurdering – publikumsadfærd? Tal med politiet om deres vurdering

2. Lav en plan for, hvem der gør hvad i tilfælde af ulykke og brand.  

 Kommandoveje, kommunikationsformer , overvågning, kompetencefordeling 

3. Hvilke foranstaltninger er hensigtsmæssige for at undgå uheld og panik?

4.  Vagter – antal og kvalifikationer. Under afvikling? Om natten? Under 

 opsætning/nedtagning? Vagter ved evt. tildelt parkeringsareal – så I sikrer jer, 

 at opsætning kan starte til planlagt tid

Ved publikums- og sceneopbygninger tager Beredskabsafdelingen stilling til om 

bygningsinspektoratet skal syne og godkende beregninger og opbygning.

Oprydning

Husk også at planlægge/budgettere oprydning, bortkørsel og opbevaring samt 

rengøring af arealet efter afvikling. Husk også udgift til uforudsete reparationer 

af arealet.

Afslutning

Husk at lave en god afleveringsforretning så alle har lyst til at arbejde sammen 

igen. Der skal måske holdes en fest for de frivillige hjælpere. Der skal evalueres 

med partnere. Der skal laves regnskab og afrapporteres til projektets medejere. 

Husk gode billeder til dokumentation.

Nogle nyttige adresser

 

En samling af forskellige cirkulærer og forskrifter 

www.festudlejer.dk/index.php?page=11 

Igangsætning af virksomhed

www.nyvirk.dk

www.ivaekst.dk

København Kommunes vejledning

www.kk.dk/Erhverv/TilladelserOgBevillinger/VejeOgPladser/arrangementer.aspx

Rapportering af anvendelse af musik

www.koda.dk

Om salg af fødevarer

www.foedevarestyrelsen.dk/fdir/pub/2010290/rapport.pdf


