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UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer  

 

Indledning  
Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse støjgener ved 

udendørs musikarrangementer, som holdes i parker, på byens pladser 

og andre lokaliteter i Københavns Kommune. 

 

§ 1. Lovgrundlaget 

Miljøbeskyttelsesloven
1
 og bekendtgørelse om miljøregulering af vis-

se aktiviteter
2
. 

 

Stk. 2 

Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx 

 

Stk. 3. 

Reglerne i forskriften fritager ikke arrangøren for at indhente nødven-

dige godkendelser, tilladelser eller dispensationer fra andre myndig-

heder eller efter anden regulering. 

 

 

§ 2. Forskriftens gyldighedsområde 

Forskriften gælder i Københavns Kommune. 

 

§ 3. Definitioner 

Ved ”arrangør” menes den, der er ansvarlig for musikarrangementet i 

sin helhed.  

 

Arrangøren er som udgangspunkt den fysiske eller juridiske person, 

som råder over arrangementsområdet. 

 

§ 4. Musikarrangementer 

Forskriften gælder for udendørs musikarrangementer som koncerter, 

gadefester og andre musikarrangementer, hvor hovedformålet er at 

afspille musik. Derudover gælder forskriften for lignende arrangemen-

ter i telte, hvor der anvendes musikanlæg, sanganlæg og/eller instru-

menter tilsluttet forstærker og højttaleranlæg. 

 

                                                 
1
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2
 Bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 § 20, § 21, § 23 
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Stk. 2. 

Forskriften gælder også for udendørs musikarrangementer som afvik-

les i forbindelse med større begivenheder, fx sportsarrangementer og 

andre arrangementer, når omfanget af musikafspilning kan sidestilles 

med koncerter.  

 

Stk. 3. 

Forskriften omfatter ikke tivoli, cirkus og andre lignende arrangemen-

ter
3
. 

 

Stk. 4.  

Københavns Kommune afgør i tvivlstilfælde, om et musikarrangement 

er omfattet af forskriften, og hvad der henregnes som udendørs mu-

sikarrangement. 

 

§ 5. 

Københavns Kommune kan forlange dokumentation for, at der fore-

findes de nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer fra 

andre myndigheder, ejere eller efter anden regulering for et musikar-

rangement. 

 

§ 6. Generelt 

Antal af musikarrangementer på de enkelte arrangementsområder kan 

i et kalenderår ikke overstige det antal, som angivet i bilag 1. 

 

Start- og sluttidspunkter for de enkelte arrangementsområder fremgår 

af bilag 1. 

 

Stk. 2. 

Musikarrangementer skal afvikles inden for de i bilag 1 angivne tids-

rammer. 

 

§ 7. Støj og krav til lydprøver 

Lydniveauet fra musikarrangementerne må ikke overstige de støj-

grænser, som er angivet i bilag 1. 

 

Stk. 2. 

Støjgrænsen gælder ved den fra det pågældende musikarrangement 

mest støjbelastede bolig.  

Støjgrænsen er udtrykt som det ækvivalente korrigerede støjniveau 

(dB(A)) og skal overholdes som et gennemsnit over det fulde musikar-

rangement.  

 

Stk. 3. 

I tvivlstilfælde afgør Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyt-

telse, hvad der er den mest støjbelastede bolig. 

                                                 
3
 Disse arrangementer vil være opfattet af reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 42 
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Stk. 4. 

Lydprøver skal så vidt muligt afholdes med anvendelse af teknisk ud-

styr som begrænser støjbelastningen i omgivelserne, fx i form af min-

dre højttalere opstillet ved mixerpositioner, således at lydmanden får 

en tilnærmelsesvis ægte fornemmelse af livelyden. 

 

Stk. 5. 

Hvis stk. 4 ikke er teknisk muligt, skal lydprøver, i det omfang det 

ikke hindres af andre væsentlige forhold ved det enkelte arrangement 

finde sted fra kl. 10.00 på arrangementsdagen eller mellem 10.00 – 

18.00 dagen før.  

 

Stk. 5. 

Lydprøver må have en tidsmæssig udstrækning på maksimal 2,5 ti-

mer. Dette gælder også afprøvning af monitoranlæg i tilfælde af, at 

lydprøver afvikles med anvendelse af mindre højtalere ved mixerposi-

tionerne jf. stk. 4.  

 

§ 8. Krav til lydprøver og lydmålinger før og under arrangemen-

tet 

Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse, kan forlange en 

akkrediteret beregning af lydanlæggets lydniveau med henblik på at 

indregulere lydanlægget ved lydprøverne. 

 

Stk. 2. 

Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse, kan forlange en 

akkrediteret støjmåling før musikarrangements afvikling og under 

musikarrangementet. 

 

Stk. 3. 

Beregning og måling af støj gennemføres efter reglerne herom, jf. 

bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømå-

linger og Miljøstyrelsens vejledninger. Støjmålingerne skal udføres af 

et firma/laboratorium der er akkrediteret til støjmålinger eller af en 

person som er certificeret til at udføre sådanne målinger. 

 

Støjmålingerne skal være fyldestgørende for hele tidsrummet fra lyd-

prøverne finder sted og under musikarrangementet. 

 

§ 9. Vilkår for indretning af pladsen 

Arrangementspladsen skal indrettes så unødigt støj uden for arrange-

mentspladsen undgås, fx ved hensigtsmæssig placering af scene og 

højtalere, anvendelse af ophængte højtalere og delay-systemer.  

 

 

 

Stk. 1. 
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Der skal så vidt muligt anvendes bystrøm for at begrænse støjudbre-

delse fra generatorer. 

 

Anvendes der generatorer, skal arrangøren tage alle nødvendige skridt 

for i videst muligt omfang at hindre unødigt støj til omgivelserne. 

 

§ 10. Naboorientering 

Naboer og andre nærtboende skal orienteres særskilt og direkte om 

musikarrangementet. 

 

Stk. 2. 

Der skal anvendes relevante informationskanaler i forhold til de for-

skellige målgrupper, der vil blive berørt af musikarrangementet. Det 

kan enten ske via lokalpressen, ved husstandsomdelte løbesedler, digi-

tal orientering i form af nyhedsbreve, applikationer til mobiltelefoner 

eller lignede effektiv metode. 

 

Stk. 3. 

Det er arrangørens ansvar at sikre, at naboer og andre nærtboende bli-

ver orienteret. 

 

Stk. 4. 

Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse skal orienteres 

om, hvilket informationsmedie der anvendes og om orienteringens 

indhold. 

 

Stk. 5. 

Informationen til naboerne skal indeholde oplysning om kontaktper-

soner, sted, tid og type af musikarrangementet, herunder omfanget og 

den tidsmæssige udstrækning af opsætning og nedtagning af udstyr og 

afholdelse af lydprøver. 

 

Der skal endvidere orienteres om andre forhold af væsentlig betydning 

for naboer og andre nærtboende herunder, hvad der er gjort for at ned-

bringe støjgener og de gener, som publikum kan medføre i forbindelse 

med musikarrangementet. 

 

Stk. 6. 

Frist for orientering af naboer er tidligst 4 uger før musikarrangemen-

tet. Er orienteringen sket tidligere end 10 dage før musikarrangemen-

tets afholdelse, skal der ske fornyet orientering af naboer. 

 

 

 

 

 

§ 11. Dispensation 
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Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse kan i særlige 

tilfælde dispensere fra reglerne i forskriften herunder fra: 

- de i bilag 1 angivne antal musikarrangementer 

- de i bilag 1 angivne støjgrænser 

- de i bilag 1 angivne sluttidspunkter på arrangementer 

- § 8 indeholdte bestemmelser om længde på lydprøve 

 

Stk. 2. 

Købehavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse kan i forbindelse 

med meddelelse af dispensation stille særlige vilkår til musikarrange-

mentet.  

 

Stk. 3. 

Dispensation kan kun gives efter forudgående skriftlig ansøgning. 

Denne ansøgning skal indeholde en begrundelse for dispensationen. 

 

Ansøgningen skal indsendes til Københavns Kommune, Center for 

Miljøbeskyttelse. 

 

Stk. 4. 

Musikarrangementet kan ikke påbegyndes før den endelige, skriftlige 

dispensation er kommet arrangøren i hænde. 

 

§ 12. Påbud og forbud 
Forskriften er ikke til hinder for, at Københavns Kommune, Center for 

Miljøbeskyttelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1-4, jf. 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøre-

gulering af visse aktiviteter, jf. 20, stk. 5 og anden relevant lovgivning 

kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsning end foreskrevet 

i forskriften.   

 

§ 13. Afgørelse og klage 

Afgørelser, som er truffet efter denne forskrift, kan ikke påklages til 

højere administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 

2012 om miljøregulering af visse aktiviteter, jf. § 21, stk. 2. 

 

Stk. 2. 

Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan afgørelser vedrørende kommunalt 

ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor Køben-

havns Borgerrepræsentation har væsentlig indflydelse på tilrettelæg-

gelse af driften påklages, jf. § 23 i bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 

2012 om miljøregulering af visse aktiviteter. 
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§ 14. Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser 

Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, 

straffes med bøde den, der 

 

1) Overtræder grænseværdierne for støj § 7 

2) Afvikler musikarrangementer uden for den angivne tidsperio-

de, jf. § 6 

3) Undlader at foretage foranstaltninger, der kan begrænse støj-

gener, jf. § 9 

4) Afvikler lydprøver uden for den angivne tidsperiode og længde 

jf. 7 

5) Undlader at orientere naboer og andre, jf. § 10 

6) Overtræder vilkår for dispensation eller påbud, der er meddelt i 

henhold til §§ 6 og 8 

 

§ 15. Ikrafttrædelse 

 

Forskriften træder i kraft … 

 


