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En sikker teltfest 
 

Viktige ting å tenke på ved en teltfest: 
 

 Alle kan fritt sette opp ett midlertidig telt på sin egen grunn uten å innehente 
tillatelse fra det offentlige. En bør selvfølgelig informere naboer hva som skal 

skje, eller eventuelt invitere dem på festen. Skal teltet plasseres på annen 

grunn, skal det foreligge tillatelse fra grunneier og evt. kommune. Ved gatefest 

hvor teltet plasseres i gaten skal riktige vegmyndighet godkjenne dette. 

 

 Plassering av teltet skal være slik at det ikke sperrer for eventuelle utryknings 

kjøretøyer, samt ikke sperre for brannkummer og lignende. Man bør også tenke 

på at man skal ha rømningsveg ut fra teltet, samt at rømningsveger i tilstøtende 

bygningsmasse ikke blokkeres på noe som helst vis. 

 

 Alle frittstående telt skal plugges fast i bakken og barduneres fast i lodd eller 

faste gjenstander slik at det er sikret mot vind. 

 

 Plassering av interiør i teltet skal være på en slik måte at det er fri adgang til 

alle utganger. Ingen utganger må på noe vis tildekkes. Forsikre deg også om at 

utganger er mulige å åpne på en enkel måte fra innsiden. 

 

 Skal det benyttes innerlinning eller annen form for dekorasjoner som skal 

henges i tak, skal denne være av brannhemmende stoff. Jordbærduk, lerretsduk 

og velur stoff er er ikke å anbefale. 

 

 Brannslukningsapparat eller vannslange og evt. brannteppe skal være 

tilgjengelig og lett synlig i teltet. 

 

 Ved bruk av propan ovner bør det velges en type som forbrenner gassen helt. 

Ovnen skal plasseres slik at den ikke utsetter telt, gjenstander eller personer for 

direkte varme stråling og må ikke tildekkes. Om mulig bør propanflasken 

plasseres på utsiden av teltet. Påse at det ikke er noen gasslekkasje. Flasken må 

ikke legges ned under bruk, eller utsettes for varme. 

 

 Bruk av åpen ild og gassbluss, samt steking og grilling, må ikke forekomme 

inne i teltet. Dette bør skje i ett eget telt uten gjester, eller utendørs. 

 

 Elektriske kabler og utstyr må sikres mot fukt. Heng kabler og koblinger opp 

slik at de ikke ligger på en våt bakke. Påse også at du ikke overbelaster 

kablene, spesielt ved lange strekk. Ikke bruk skadde kabler eller utstyr.  


