Sikkerhedsbestemmelser for Europæisk Middelalder Festival
Salgsområder/boder og telte
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Lovgrundlag:
Disse sikkerhedsbestemmelser er udarbejdet med lovhjemmel i:
• Tekniske forskrifter for salgsområder og campingområder der ikke er omfattet af campingreglementet (Beredskabsstyrelsen 18. okt. 2005).
• Bekendtgørelse om brug af åben ild og lys mv. (BEK nr. 963 af 11/09/2009)
• Gasreglementets afsnit B-5 (Sikkerhedsstyrelsen Juni 2009)
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Definition af begreber:
Ikke brandmæssigt egnet
Brandmæssigt egnet

Mindre griller
Griller
Ildsteder, bålfade og køkkenbål
Lerovn
Esse
Presenning

Boder/telte, der er fremstillet af et materiale, der ikke opfylder kravene til
brandmæssigt egnet teltdug
Boder/telte, der er fremstillet af et materiale, der opfylder kravene til
brandmæssigt egnet teltdug (vær opmærksom på at de fleste teltduge stadig
kan være brandbare)
Grillens areal må maksimalt være 0,5 x 0,5 m og med en maksimal brændselsmængde på 0,01m3 svarende til 4 cm
Grill med et areal over 0,5 x 0,5 m eller gasgriller
Bålets areal må maksimalt være 1,2 m i diameter
Betragtes som mindre grill
Max 0,5 x 0,5. Betragtes som en mindre grill
Betragtes som ikke brandmæssigt egnet teltdug. Presenninger kan godt anvendes, men så skal reglerne for ikke brandmæssigt egnede boder følges.

Brandmæssigt egnet teltdug:
Europæisk Middelalder Festival har fået godkendt den engelske standard BS-7837-1996 og den svenske standard
SIS 65 00 82 Bestämning av brandhärdighed hos vävnader. Dvs. stof prøvet efter disse standarder er godkendt som
brandmæssigt egnet. Ved tilmelding til festivalen bedes bodholderen sende dokumentation for, at stoffet er godkendt efter denne standard.
I tvivlstilfælde kontakt da festivalsekretariatet på tlf. 76 29 21 30 eller middelalderfestival@horsens.dk.
Boder, der er lavet af krydsfiner eller træ i pladeform med en minimum tykkelse på 9 mm, er brandmæssigt egnede. Som udgangspunkt godkender festivalsekretariatet ikke boder af træ, da de ikke er specielt tidssvarende, men
kontakt os, hvis du går med ønsket om at lave en træbod.

Afstandskrav vedr. ikke brandmæssigt egnede boder:
•
•
•
•
•
•

Minimumsafstand på 5 m til bygninger
Minimumsafstand på 10 m til ildsteder, bålfade og køkkenbål
Minimumsafstand på 10 m til griller
Minimumsafstand på 5 m til mindre griller og esser
Minimumsafstand på 2 meter fra fakler
Minimumsafstand på 2 meter fra afskærmet gasblus

Afstandskrav vedr. brandmæssigt egnede boder:
•
•
•

Minimumsafstand på 2,5 m til andre bygninger
o Brandmæssigt egnede boder med griller skal have en minimumsafstand på 5 m til andre bygninger
Minimumsafstand på 5 meter fra ildsteder, bålfade og køkkenbål
Minimumsafstand på 1 meter fra fakler
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Brug af griller, ildsteder/bålfade/køkkenbål, lys, kogeapparater mv.:
For ikke brandmæssigt egnede boder gælder følgende
•

•
•
•
•
•
•

Der må anvendes maksimalt én mindre grill udenfor boden
o Minimum 5 m til boden og 2,5 m til andre bygninger
o Der må kun anvendes trækul, træbriketter og lign.
o Der må ikke anvendes optændingsvæske til at tænde grillen
o Grillen må ikke forlades, før den er slukket
Flere mindre griller med en indbyrdes afstand på under 5 m betragtes som en stor grill.
Ildsteder, bålfade og køkkenbål skal være minimum 10 m fra boden
Der må anvendes el-ovne, elkedel og kaffemaskine i boden
o Min. 1 m sikkerhedsafstand fra teltdug og andre brandbare overflader og genstande
Der må ikke anvendes kogeplader i boden
Der må ikke anvendes olielamper eller fakler i boden
o Stearinlys indkapslet i en lukket lygte er tilladt
o Flagermuslygter er tilladt
Der må ikke anvendes apparater med F-gas (gasblus, gasgriller mv.) inde i boden
o Gasblus skal stå minimum 2 meter fra boden, og gasblusset skal være afskærmet
o Gasgrill skal stå minimum 10 m fra boden

For brandmæssigt egnede boder gælder følgende
•

•
•
•
•

•

Der må anvendes griller/gasgriller inde i boden
o Den indbyrdes afstand mellem grillerne i én eller flere boder skal minimum være 2,5 m
o Der må kun anvendes trækul, træbriketter og lign.
o Der må ikke anvendes optændingsvæske til optænding af griller
o Griller skal placeres minimum 1 meter fra teltdug og andre brandbare genstande overflader
o Griller må ikke forlades, før de er slukket
Ildsteder, bålfade og køkkenbål skal være minimum 5 m fra boden, brandbare oplag og overflader eller bygninger
Der må anvendes el-ovne, elkedler, kaffemaskiner og kogeplader i boden
o Minimum 1 m sikkerhedsafstand fra teltdug og andre brandbare overflader og genstande
Der må ikke anvendes olielamper eller fakler i boden
o Stearinlys indkapslet i en lukket lygte er tilladt
o Flagermuslygter er tilladt
Der må anvendes apparater med F-gas (gasblus, gasgriller mv.) i boden
o Apparatet skal være CE-godkendt
o Installation mellem flaske og apparater skal være udført med DG-godkendte slanger med beskyttelse
og tydeligt mærket ”GAS”
o Apparatet skal placeres minimum 1 m fra teltdug og andre brandbare overflader, genstande og oplag
o Der må kun anvendes beholdere med F-gas med en tilladelig fyldning på højst 11 kg.
o Der må maksimalt anvendes én flaske pr. opvarmningssted i boden
o Der skal udarbejdes en attest inden gasinstallationen tages i brug (Installations – og godkendelsesattest for midlertidig F-gasinstallation iht. Gasreglementets afsnit B-5).
o Festivalsekretariatet sørger for, at der er en autoriseret gas-installatør, der kan godkende og udarbejde en attest fra fredag formiddag. Regning for dette arbejde sendes til bodholderen efter festivalen.
o Evt. reserveflasker opstilles i det fri
Der må anvendes ikke brandmæssigt egnet stof til dug – men IKKE som vægbeklædning eller loftbeklædning
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Vedr. brug af køkkenbål:
Bodholdere, der har fået tilladelse til et ildsted/køkkenbål, som de bruger til madlavning, skal være opmærksom2
me på følgende. Ikke brandmæssigt egnet teltdug brugt som overdækning må max være 4-5 m , det skal være min.
2 meter over bål, og der ikke må være sider på.
Bodholdere eller lejre må under ingen omstændigheder lave ildsteder, bålfade og køkkenbål, men mindre man har
fået tilladelse fra festivalsekretariatet.

Flugtveje:
•
•
•

Flugtveje fra boder skal føre direkte til friområder bag ved boderne.
Flugtvejen fra boden skal kunne passeres frit.
Har boden en facadelængde over 10 meter, skal boden have mindst 2 flugtveje (en i hver ende).

Brandberedskab:
•

•
•

I boder, hvor der anvendes kogeapparater eller griller, og ved boder, der har ildsted, esse, bålfad eller køkkenbål, skal der forefindes mindst én godkendt håndildslukker:
o 9 l. trykvandslukker
o Håndsprøjtebatteri
I boder, hvor der anvendes apparater med F-gas, skal der ligeledes forefindes mindst én godkendt håndildslukker:
o 6 kg ABC pulverslukker
Alle boder skal have enten en 10 l spand med vand eller en pulverslukker

Ordensregler:
•
•
•
•
•
•
•

Det er ikke tilladt at campere, overnatte i bil, varevogn, autocamper eller lign. på festivalpladsen eller parkeringspladsen.
Det er tilladt at overnatte max 2 personer pr. stadeplads i bod/telt, hvis man har fået godkendelse fra festivalsekretariatet.
Friområder og flugtveje skal holdes fri for
o udstillede varer,
o oplag, kasser mv.
Salgsområder skal være friholdt for
o brandbart affald
o halm eller lign.
Brandbart affald skal placeres i lukkede stålcontainere
Parkering i salgsområdet er ikke tilladt
Efter endt brug skal alle koge-apparater, griller og ildsteder, bålfade, esser og køkkenbål slukkes, således at de
er kolde (henholdsvis fredag og lørdag senest kl. 23.30)

Overtrædelse af disse sikkerhedsbestemmelser vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra festivalen.

Horsens Kommune, Kulturafdelingen
Januar 2016
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