
Mor jer godt - og sikkert
Regler for opstilling af 
oppustelige- og mekaniske 
forlystelsesapparater
Alle offentlige forlystelser i Danmark er omfattet af
”Bekendtgørelse om offentlige forlystelser -
Bekendtgørelse nr. 502, af 17. juni 2005”.

Offentlige arrangementer er tiltag, som der annonce-
res med i lokal-og ugeblade, ved opslag af plakater,
ved radio-og TV-spots m.v., og hvor de, der har lyst,
kan møde op og deltage.

Polititilladelse
Der skal søges om polititilladelse til afvikling af alle
former for offentlige forlystelser som f.eks. karruseller,
gynger, skydebod, vandrutsjebaner, elastikspring,
hoppeborge og lignende oppustelige forlystel-
sesapparater, klatrevægge, lykkespil, behændig-
hedsspil, koncerter m.v..

Offentlige forlystelser må ikke drives uden politiets
tilladelse. Før tilladelsen er meddelt, må forlystelsen
ikke markedsføres ved annoncering, på plakater eller
ved lignende offentlig meddelelse.

Tilladelsen gives af politidirektøren på det sted, hvor
forlystelsen skal drives.

Politiet kan i tilladelsen fastsætte vilkår for opstilling
og drift af forlystelsen.

Tilladelsen kan helt eller delvis tilbagekaldes  af  poli-
tiet, hvis: 
• Vilkårene ikke overholdes.
• Der sker overtrædelse af anden lovgivning.
• Udnyttelse af tilladelsen giver anledning til uorden

eller væsentlige gener for naboer eller forbipasse-
rende.  

• Det må antages, at virksomheden ikke bliver drevet
på forsvarlig vis.

VIGTIGT!
Foreningen af Danske Festudlejere opfordrer alle
festarrangører til at være omhyggelige, når man
indgår lejeaftaler om forlystelsesapparater.

Erfaringer viser, at mange forlystelsesapparater
ikke er synet og godkendt samt at der ikke er teg-
net forsikring på dem.

Sker der uheld med sådanne forlystelsesappara-
ter, så er det arrangørerne, der står med proble-
met og må betale bøder og måske udrede erstat-
ninger. 

Den situation opstår alene, hvis man ikke ansøger
om godkendelse af forlystelsesapparaterne. Der
vil nemlig ikke kunne opnås polititilladelse uden
tilsynsbog og forsikringsbeviser på apparaterne.

Sørg som arrangør for, at få en fyldestgørende
betjeningsvejledning fra indehaveren/udlejeren
af forlystelsesapparatet, så der kan gives de rigti-
ge og nødvendige informationer til dem, der har
opsyn med apparatet.



Krav til hjælpere
Tilladelse kan kun gives, hvis hjælpere er fyldt 16 år.
For hjælpere, der er fyldt 16, men ikke 18 år, skal der
foreligge en samtykkeerklæring til hvervet fra foræl-
dremyndighedens indehaver, og der kan stilles vilkår,
som begrænser den daglige arbejdstid.

Særlige krav
Der stilles særlige krav til opsyn med et forlystel-
sesapparat, der som følge af apparatets konstruktion,
afvikling helt eller delvis over jorden eller i høj has-
tighed m.v. er af en sådan karakter, at brugen af appa-
ratet kan være forbundet med en særlig risiko for
publikum eller for det personale, der skal betjene
apparatet. I sådanne tilfælde kan tilladelse kun gives,
hvis 
• Opsynspersonalet er over 18 år. 
• Har modtaget instruktion i at betjene og føre tilsyn

med apparatet, som er nødvendig for en forsvarlig
afvikling af den pågældende aktivitet.

Generelt
Kommunalbestyrelsens holdning til afholdelse af
offentlige forlystelser er vejledende for politiet. Der
kan være forskel på holdningerne fra kommune til
kommune.

Den plads, hvor en forlystelse anbringes, skal god-
kendes af politiet. Der skal lægges særlig vægt på til
- og frakørselsforhold, parkeringsmuligheder og sani-
tære forhold.

Pladser beliggende i umiddelbar nærhed af bebo-
elseshuse  kan ikke godkendes, med mindre der
foreligger særlige omstændigheder. Markeds-
pladser og lignende steder, der tidligere har været
benyttet til forlystelser af samme art, kan dog god-
kendes, hvis der kun vanskeligt kan findes en anden
egnet plads.

Polititilladelsen er betinget af, at forlystelsen kun hol-
des åben for publikum i tidsrummet klokken 10.00 -
24.00, medmindre der foreligger særlige omstæn-
digheder.

Politiet kan for forlystelser, som opstilles i tilknyt-
ning til en by - og markedsfest, bestemme, at
disse forlystelser kan holde åbent indtil en halv
time før festen lukker. Tilladelsen kan betinges af,
at brugen af højttaleranlæg, mekaniske musikin-
strumenter og lignende i forlystelserne indstilles
senest kl. 24.00.

Det skal fremgå af tilladelsen, i hvilket tidsrum forlys-
telsen må holdes åben.

Tilsynsbog
Alle oppustelige og mekaniske forlystelser skal en
gang om året synes af et anerkendt akkrediteringsin-
stitut. Det kræves for at sikre, at det pågældende for-
lystelsesapparats benyttelse ikke frembyder fare for
publikum eller for det personale, der betjener det.
Der skal forefindes en tilsynsbog for hvert enkelt for-
lystelsesapparat. 

Den skal indeholde:
• En beskrivelse af forlystelsen.  



Opsæt et skilt med teksten:
”AL BENYTTELSE AF FORLYSTELSEN ER PÅ EGET
ANSVAR”

• Mål på forlystelsen. 
• Angivelse af de betingelser, der af sikkerheds-

mæssige grunde stilles med hensyn til apparatets
konstruktion, opstilling og anvendelse.

Af tilsynsbogen skal det fremgå, hvornår forlystelsen
sidst er gennemgået, og der skal anføres eventuelle
mangler, som skal afhjælpes.

I tilsynsbogen skal endvidere fremgå 
følgende:
”Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som
denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det
personale, der betjener apparatet, den instruktion i
at betjene  og føre tilsyn med apparatet, som er nød-
vendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende
forlystelse. Tilsynsbogen skal opbevares ved forlys-
telsesapparatet og efter anmodning forevises for
politiet og den virksomhed, der foretager syn af det
pågældende forlystelsesapparat”.

Forsikring
Ejeren af en offentlig forlystelse skal tegne lovpligtig
arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og
ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstat-
ningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen
skal som minimum udgøre fem millioner kr. ved per-
sonskade og to millioner kr. ved tingskade.

Forsikringerne dækker alene skader på deltagere og
personale, som er forårsaget af forlystelsesappara-
tet.

Det kan være skader ved f.eks. at en hoppeborg fly-
ver af sted i en kraftig vind, at den eksploderer eller
at der går overgang i en karrusel o. s. v. Dette kan for-
årsage skader på mennesker eller materiel. 

Derfor er det vigtigt, at arrangører har entreret med
en ansvarlig udlejer, som har tingene i orden.

Straf
Overtrædelse af reglerne i ”Bekendtgørelse om
offentlige forlystelser” vil kunne straffes med bøde.

Opfordring
Sæt hegn op omkring forlystelsesapparaterne, så
man skal gennem en indgang for at kunne komme ind
og anvende forlystelserne.

Forsikring af personskader
Det er ikke muligt at forsikre brugerne af forlystel-
sesapparaterne mod skader, som opstår under bru-
gen af aktiviteterne og som ikke kan henføres til fejl
og mangler ved forlystelsesapparatet. I sådanne til-
fælde kan alene henvises til den enkeltes 
Fritids-ulykkesforsikring.
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