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1: RAMMEN



Hvorfor ARENA?

Styrkelse af 
kulturliv

Kortere vej fra idé til arrangement 
– lavere barrierer og dermed øget 

mængde af initiativer til 
arrangementer

Bedre udnyttelse af lokale 
”Arenaer” og synliggørelse af 

muligheder

Signal om at ville fremme 
arrangementer, frem for blot at 

tillade dem

Effektiviseret 
proces

Bedre samarbejde mellem 
involverede myndigheder – lettere 

koordinering for kommunen og 
bedre overblik for arrangører

En effektivisering i forvaltningen 
kan udmøntes i håndtering af flere 

arrangementer

Nemmere og mere overskuelig 
ansøgningsproces kræver færre 

administrative ressourcer og 
kompetencer hos arrangører

Øget kvalitet og 
sikkerhed i 

arrangementer
Nemmere at overskue 
hvad der skal søges 

tilladelse om

Nemmere ansøgning 
reducerer antallet af ikke 

tilladte arrangementer

Bedre overblik over 
proces giver bedre 

planlægningsmuligheder 
og kortere 

forberedelsestid

I dag: op til 40 forskellige ansøgninger for et arr. 

og 23 myndigheder involveret



ARENA tilslutning i en Coronatid?

-> Tilslutningsmateriale udsendes 25. maj – Med en  foreløbig 

deadline i uge 27

-> Sendes til en bred kreds og med orienteringer også til jer.

-> Trykprøvet med et antal kommuner og KITA

-> Stigende kommunal interesse store og små

-> Efterspørges til budgetforhandlinger og ved genåbning 

Vi har haft tilslutningsmaterialet i review hos:

KITA, Haderslev, Aabenrå, Kbh., Mariagerfjord, 

Odense og Hjørring



2: ARKITEKTUREN



Involverede 

myndighed

Kommune,

Politi

Det kommunale 

redningsberedskab

Region

Erhvervsstyrelsen

Fødevarestyrelsen

Koda

Skattestyrelsen

Slots- og 

kulturstyrelsen

Spillemyndighed

Forsikring

Arbejdstilsynet

Havnemyndighed

TILLADELSES- OG BEVILLINGSPORTAL FOR OFFENTLIGE ARRANGEMENTER

Ansøger

Profil

Hvem søger? 

Stamdata

Historik

(Min tidl. Ansøgning)

Ansøgningstyper/tilladelse

r

*Tilladelse til afspilning af musik

Tilladelse til skydetelt

Tilladelse til opstilling af tivoli/cirkus

Tilladelse til øget åbningstid for tivoli

Tilladelse til opstilling af teltpæle

Tilladelse til offentligt arrangement

Tilladelse til musik, støj, røg eller lugt

*Tilladelse til salg af fødevare

Tilladelse til salg af spiritus 

(lejlighedsbevilling)

*Tilladelse til afvikling af spil og lotteri

*Tilladelse til afvikling af dyrskue

Tilladelse til fest-område (>1000kvm)

Tilladelse til råden over vejareal ifm. 

offentligt arrangement

Tilladelser til plakater/Bannere/skilte

Tilladelse af evakueringsplan

Tilladelse til opsætning af telte, scener eller 

tilskuerkons (>50kvm)

Tilladelse til p-plads

*Tilladelse til brug af fredet areal

Tilladelse til midlertidig overnatning eller 

arrangement (Teltlejr/campingområder)

Tilladelse til kræmmermarked med salg af 

nye/gamle varer

Tilladelse til fyrværkeri

Tilladelse til opsætning af containere, 

kraner, stilladser, skurvogne mm

Miljøgodkendelse

Idrætskontrollør og/eller andre godkendte 

kontrollører

Tilladelse til offentlige forlystelser (fx 

hoppeborg, rodeo)

Tilladelse til kampsport (fx boksning)

Tilladelse til demonstration

*Tilladelse til fremstilling eller 

engrosforhandling af drikkevarer

Tilladelse til salgs-, udstillingsområder eller 

mobilt gadesalg  

*Tilladelse til omførsel - salg af dagligvare

*Tilladelse til indsamling

Tilladelse til børns arbejde, under 13år

Tilladelse til optog med personbefordring

Tilladelse til hejsning af udenlandsk flag

Tilladelse til optog med garde/musik i 

gaderne

Tilladelse til afspærring/trafikregulering

Fremtidige tilladelser

Status

Igangværende

Myndighed

Hvor og hvornår? 

GIS Koordinator

Type af 

arrangement?

• Byfest

• Kræmmermarked

• Festival

• …

• …

Gem kladde

Borgere og virksomheder 

ansøger om arrangement 

til kommunens 

medarbejdere
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MVP version

Godkendt

Afvist

Fuld version

Ansøgers evt

egen status på 

evt tilladelser 

som ansøger 

selv skal søge
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Manuel 

statusopdatering

Byg og Miljø 

(BoM)
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Myndigheder får 

ansøgninger via digital 

post eller eget system

Fuldmagt

Kalender / 

konfliktsøgning

NB! Kun arrangementer 

indenfor den kommunale 

grænse

Status for hver ansøgning kan ses i ARENA, men myndighedernes 

anden detaljerede kommunikation med ansøger om hver enkelt 

af de krævede tilladelser sker udenfor ARENA,

via hver myndigheds eksisterende kommunikationskanaler, it-

systemer, Digital Post, NemSMS mv. 

Automatisk 

statusopdatering
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*Link til tilladelser som borgeren selv skal søge

**Den fælleskommunale rammearkitektur vil blive tilgodeset 

og anvendt hvor det giver gevinst for kommunerne

Modtaget



Regelmotor og beskedfordeler

Hvor muligt genanvendes 

BOM regelmotor



3: BAGGRUND - FRA 
MVP TIL VISION



Fra MVP til visionen
MVP

NemLogin for ansøgere og myndigheder

Stamdata forudfyldt fra CPR, CVR

Geografisk område for arrangementer registreres på 

digitalt kort

Selvbetjeningsguide med beslutningtræer for hvilke 

typer af arrangementer der kræver hvilke tilladelser 

- og hvilke tilladelser der afhænger af andre 

tilladelser. Dækker alle kendte typer af 

arrangementer og alle 39 kendte typer af tilladelser.

Statusside hvor ansøgere kan se status og får 

tilbagemelding, for hver myndighed og tilladelse. 

Myndigheder logger ind og markerer status manuelt

Kommunerne, Politi og Beredskab medvirker til 

projektet

VISIONEN

Digitalisering af kommunikation mellem systemet 

og myndighedernes systemer, dvs:

- Mulighed for at myndigheder kan modtage data ved 

at kalde services på systemet

- Mulighed for at myndigheder kan blive adviseret 

via Beskedfordeleren om at de kan kalde servicen 

og få nye data

Fremdriften mod visionen afhænger af:

- løbende prioritering i projektets styregruppe af, 

hvor det er vigtigst at etablere digital 

kommunikation (indenfor projektets økonomi)

- hvornår myndighederne er klar mht hver enkelt 

type tilladelse 

Alle myndigheder medvirker til projektet


