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Inspektionscertifikat 
Rekvireret af / Foretaget hos:  EjerID: 50109-001 Revision  

Lejpartytelt.dk, Michael Lodberg Jørgensen 

Guldagergårdsvej 9 

6710 Esbjerg V 

Certifikat er udstedt iht. Bek. 880 af 03/07/2014 ”bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og 

konstruktioner” og på baggrund af Inspektionsrapport EjerID: 50109-001, den 8. juni 2015 

Konstruktion der er certificeret 
Kibæk Rammetelt/partytelt op til 33m (11 moduler af 3m) i 6m bredde er udført med ben og spær i aluminiumsprofil samt knæ, 

fødder og åserør i galvaniseret stål. Teltdugen er udført i brandhæmmende pvc. 

Konstruktionen må anvendes  
Personbelastninger er fastlagt op til 3,5 person/m

2 for stående personer (Ingen inventar opstilling) 
 

Vejrforhold: 
Terrænkategori I II III IV 

Bardun Med Uden Med Uden Med Uden Med Uden 

Evakuering er nødvendig ved vindha-

stigheder over 
24.5 m/s(2 17 m/s(2 24.5 m/s(2 17 m/s(2 24 m/s(1 17 m/s(2 24 m/s 17 m/s(2 

 (1 Gælder ikke for perioden sept.-maj – (2 skal overvåges med vindmåler 

 

Overvågning af vindforhold (basis vind) via vejrudsigt eller vindmåler. Hvis vejrudsigten forudsiger en overskridelse af den 

tilladte vindstyrke, skal der foretages evakuering af teltet samt konstruktive tiltag for at sikre, at teltet ikke er til fare for dets 

omgivelser. 
 

Der må ikke være sne på telt, Hvis teltet opstilles i perioder, hvor der er risiko for sne – skal de tiltag, som er nævnt i opstillings- 

og vedligeholdelsesvejledningen 01-04-2015 og 20-04-2015 uden barduner anvendes.  

 

Særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder. 
Alle telteben skal forankres til terræn. Trækkraften er angivet i opstillings- og vedligeholdelsesvejledningen 01-04-2015 og 20-

04-2015 uden barduner tabel 7.3. Ved brug af flere jordspyd til samme fixpunkt skal indbyrdes afstanden mellem jordspyddene 

være min. 1,5 gange rammedybden (80cm pløk x 1,5 = 120cm). I tilfælde af, hvor der ikke kan pløkkes, så skal teltene fastgøres 

med betonklodser. Jf. opstillings- og vedligeholdelsesvejledningen 1. april 2015 og 20-04-2015 uden barduner tabel 7.2 
 

Denne konstruktion må opsættes i alle Terrænkategorier.  
Terrænkategori I  

Søer eller områder uden væsentlig vegetation og uden forhindringer.  
Terrænkategori II  

Område med lav vegetation som fx græs og enkelte forhindringer (træer, bygninger) med en afstand på mindst 20 gange forhindringens højde.  

Terrænkategori III  jf.  
Område med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller med spredte forhindringer med en afstand på højst 20 gange forhindringens højde (som fx landsbyer, 

forstadsområder, permanent skov).  

Terrænkategori IV  
Område, hvor mindst 15 % af overfladen er bebygget med bygninger, hvis gennemsnitshøjde er over 15 m.  

 

Maximalt ophænges last pr. ramme 40kg. 
 

Certificeringen skal fornyes 8. juni 2020 

Teltet må kun opstilles og nedtages af teltudlejeren og hans personale. Der må ikke ændres på teltkonstruktionen opstilling uden 

tilladelse fra teltejer. 

Inspektionscertifikatet skal anbringes et synligt sted på den transportable konstruktion, så brugerne af den transportable 

konstruktion uden hindring kan gøre sig bekendt med certifikatets indhold. 

Inspektionscertifikatet er knyttet til den enkelte konstruktion og må ikke anvendes ved andre konstruktioner. 

Såfremt konstruktionen ændrer udformning, skal der indhentes en ny certificering. 
 

Certifikat udført af: 

Flemming Villads Jørgensen 

Titel: Inspektør 

Firma: Midtconsult 


