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Høring af Restaurations- og Nattelivsplan 2021 

Kultur- og Fritidsforvaltningens og Teknik- og Miljøforvaltningens fælles forslag til 

Restaurations- og Nattelivsplan 2021. 

 

Først og fremmest vil vi gerne takke for muligheden for - via denne høring - at byde ind med bemærkninger 

til udkastet til Restaurations- og Nattelivsplan 2021. Vi i restaurations-og nattelivsbranchen sætter stor pris 

på det forarbejde, der er gjort via Advisory Board for Natteliv, som slutteligt i januar 2021 kunne præsentere 

et stærkt fælles kommuniké, der er blevet til i et frugtbart samarbejde mellem repræsentanter fra Politi, 

beboere, spillesteder, lokaludvalg og restaurationer. 

Det endelige kommuniké er ambitiøst, langsigtet og bredt forankret, og derfor er det en stor fornøjelse at 

kunne gennemlæse et udkast til Restaurations- og Nattelivsplanen for 2021, der er nøjagtig det samme. Med 

nærværende udkast til den nye Restaurations- og Nattelivsplan for 2021 tages der ansvar for den fortsatte 

positive udvikling af Københavns tiltrækningskraft. En tiltrækningskraft, som er helt afgørende for en stærk 

hovedstad, der har en vision om at fremvise verdens bedste værtskab, og som også ønsker at rumme både 

turister, erhvervsliv og beboere. 

København har et varieret, populært og professionelt restaurations- og natteliv, som skaber mange 

arbejdspladser i kommunen – særligt blandt mange unge, borgere på kanten af arbejdsmarkedet og 

udlændinge og indvandrere – og som bidrager væsentligt økonomisk via skatter og afgifter. Derudover 

bidrager det professionelle restaurations- og natteliv til at fabrikere et attraktivt turismeprodukt, der sætter 

København på verdenskortet som en by, man meget gerne vil opleve.    

Denne samlede tiltrækningskraft skal vi alle bidrage konstruktivt til. Så længe vi ikke trues på vores 

bevillinger, som vi har investeret mange millioner i, vil det glæde os at bidrage til udmøntningen af dette 

udkast til en ny restaurations- og Nattelivsplan, og vi går gerne forrest. Det er glædeligt, at Kultur- og 

Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget med dette udkast ønsker at inkludere restaurations- og 

nattelivsbranchen fremfor at lukke benævnte branche ved at udstyre os udelukkende med 

midnatsbevillinger. 

I vores branche er vi afhængige af sikkerhed for vores forretning samt forudsigelighed om vores rammevilkår. 

Vi har igennem mange år investeret ganske markant i København, som i vores optik er Verdens Bedste By, 

og skal disse investeringer fortsætte og udvikles, er det naturligvis helt afgørende med gennemskuelighed og 

langsigtet planlægning. Langsigtede bevillinger giver langsigtede investeringer. Det er det, vi ønsker at 

fastholde, og det er sådan, vi etablerer det bedste samarbejde. Vi glæder os over, at Kultur- og Fritidsudvalget 

samt Teknik-og Miljøudvalget ser situationen på samme måde. 

 

Bevillingstryghed 

Jf. ovenstående er det helt afgørende for restauratørers investering i den danske hovedstad, at der følger en 

tryghed med ved tildeling af en bevilling. Har man først modtaget sin bevilling og overholder alle regler, krav 
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og retningslinjer, skal man således ikke være utryg ved, om man pludselig kan blive frataget sin bevilling igen. 

Derfor er det os ganske magtpåliggende at understrege, at økonomi og bevillinger naturligvis ikke skal rodes 

sammen. I udkastet til Restaurations- og Nattelivsplanen 2021 står på side 13 beskrevet, at man ønsker 

veldrevne restaurationer – hvilket giver sig selv – men desværre kobles dette i teksten bl.a. sammen med 

manglende forretningsmæssige kvalifikationer. 

Man skal selvfølgelig ikke have frataget sin bevilling grundet et eventuelt underskud. Økonomi og bevillinger 

hænger ikke sammen, og der er i forvejen regler for, at man ikke må have gæld til det offentlige, når man 

søger en bevilling. Det nytter ikke, at man som restauratør skal frygte for sin bevilling, hvis man pludselig må 

holde lukket grundet vandskade, brand eller andet, der kan give et eventuelt underskud. Så længe selskabet 

bag forretningen er i stand til at leve op til de finansielle forpligtelser, så skal bevillingen ikke kunne trues. Se 

blot på banebrydende, dagsordensættende, fænomenale restaurationer som eksempelvis Noma og 

Alchemeist. 

I forlængelse af ovenstående er det relevant at slå fast, at bevillingsekspertisen og kompetencen til at tildele 

disse ligger hos Bevillingsnævnet, som forvalter dette område efter restaurationsloven. Derfor skal regulering 

af bevillinger selvfølgelig ikke behandles i en Restaurations- og Nattelivsplan. Kompetencerne til at behandle 

og justere bevillinger findes udelukkende hos Bevillingsnævnet og kan ikke fjernes herfra jf. dansk lovgivning 

– ergo bør bevillingsområdet selvfølgelig ikke forhandles i en Restaurations- og Nattelivsplan. Og da slet ikke 

blandes sammen med de øvrige elementer i den kommende Restaurations- og Nattelivsplan 2021. 

 

Permanent partnerskab 

Arbejdet i Advisory Board for Natteliv har vist, at der er store gevinster at hente ved at dyrke samarbejdet 

mellem de relevante interessenter i Københavns restaurationsliv. Derfor er meget begejstrede over udsigten 

til etableringen af et permanent partnerskab, der får beslutningskompetence til at varetage konkrete opgaver 

på nattelivsområdet. Vi ser frem til at bidrage og deltage aktivt i dette partnerskab. Der skal dog først findes 

en gangbar model, og mulige løsninger præsenteres i Bilag A til Restaurations- og Nattelivsplanen 2021. For 

at skyde dette partnerskab og den samlede indsats for at mindske festen i gaden godt i gang anbefaler vi, at 

både model a1 og a2 benyttes. 

Model a1 vil være det permanente partnerskab – som Advisory Board for Natteliv – der skal fungere som 

rådgivende udvalg for samarbejdsudvalget (model a2: §17 stk. 4-udvalg). Der er brug for et permanent 

partnerskab, hvor interessenter uden politisk deltagelse kan samarbejde og udarbejde forslag samt rådgive 

Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen. Det permanente partnerskabs formål vil 

således være at levere konkrete, objektive input og forbedringsforslag, der giver Borgerrepræsentationens 

folkevalgte mulighed for at træffe oplyste beslutninger vedr. restaurations- og natteliv. Partnerskabets 

forslag og rådgivning vil herefter blive drøftet politisk i §17 stk. 4-udvalget, der – udover repræsentanter fra 

Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget – også vil være besat af bl.a. repræsentanter fra 

erhvervsliv, kulturinstitutioner, turismeorganisationer, beboere, detailhandel og politi m.fl. 

Afgørende for succes er, at der nedsættes et bredtfavnende, permanent og upolitisk udvalg, og som Advisory 

Board for Natteliv kan arbejde sideløbende med anbefalinger og rådgivning til det politiske arbejde. Da det 
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ligeledes er kommunens ambition, at partnerskabet skal realiseres økonomisk i fællesskab med relevante 

interessenter i nattelivet, bør disse aktører naturligvis også inddrages i de endelige beslutninger vedr. 

udgifter i forbindelse med specifikke indsatser mv. 

Det anbefales at aktivere begge modeller, da det er væsentligt at levere resultater og etablere et meget tæt 

samarbejde, når denne indsats igangsættes. Desuden er det selvsagt centralt, at partnerskabet favner bredt 

med en høj repræsentation fra erhvervslivet. Lægger man planer for erhvervslivet, skal erhvervslivet 

selvfølgelig spille en hovedrolle i tilblivelsen af disse planer. 

 

Indførelse af ret- og pligtområde for nattelivets aktører 

I restaurations- og nattelivet ønsker vi at bidrage til at mindske festen i gaden og derfor inkludere afgrænsede 

områder foran vores matrikel i vores generelle ansvarsområde. Det glæder os, at denne mulighed også står 

nævnt blandt initiativerne til den nye Restaurations og Nattelivsplan 2021. Dog er det væsentligt for os at 

understrege, hvilken unik mulighed dette rent faktisk er. Ved at tildele os et øget ansvar for udearealer 

benytter man vores kompetencer til fulde, idet vi allerede er eksperter i at holde ro og orden indendørs. 

Modellen er ganske simpel. For restaurationer med tilladelse til udeservering gælder allerede et øget ansvar, 

hvad angår området udenfor forretningen, hvor der foregår udeservering. Her er der både ret og pligt til at 

sikre ro, orden og rengøring. For at styrke serveringsstedernes muligheder for at regulere gæsternes adfærd 

bør denne ret og pligt udvides til alle øvrige restaurationer med natbevilling – også selvom man ikke har 

udeservering eller ønsker det. Restaurationerne tildeles således et afgrænset område foran matriklen, hvor 

man påtager sig et øget ansvar og forpligtes til at sikre orden, gøre rent, nedbringe støj, påvirke gæsternes 

adfærd positivt og gøre opmærksom på hensynet til naboerne. Dette kan eventuelt foregå ved hjælp af 

indhegning af det øgede ansvarsområde foran matriklen. 

Dette ret- og pligtområde bidrager til den samlede indsats for at begrænse festen i gaden. Erhvervslivet stiller 

selv de nødvendige ressourcer til rådighed, som kan begrænse aktiviteterne foran døren på den pågældende 

restauration. Dette giver ydermere mulighed for, at erhvervslivet i samarbejde med Politi, natteværter og 

det kommende ordenskorps kan bidrage til opgaven med at få gæsterne hurtigt ind og ud af byen ved at 

følge ruterne til Metro, S-tog og taxipladser. 

Det vil ydermere fremadrettet ikke længere være tilladt at tage drikkevarer med ud på gaden foran 

forretningen, når udeserveringen stopper. Dette vil begrænse gæsternes aktivitet til hurtig rygning. 

 

Begrænsning af detailhandlens salg af alkohol 

Skal vi gøre op med festen i gaden, skal vi ubetinget have detailhandlen med i den fælles indsats. Da 

detailhandlen har tilladelse til at sælge alkohol i alle døgnets timer og ydermere kan servere for unge helt 

ned til 16 år, er denne del af erhvervslivet ubestrideligt en stærkt bidragende faktor til festen i gaden, og 

affaldet der genereres i gaderne.  Tilsvarende er den professionelle restaurationsbranche underlagt stramme 

betingelser og krav fra gældende lovgivning om bl.a. ikke at give adgang til personer under 18 år, som ifølge 
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dansk lov ikke må have adgang til stærke alkoholiske drikke. Sideløbende er der desværre ingen hindringer 

for detailhandlen, som uden krav og betingelser fra gældende lov kan sælge samme produkt på samme 

tidspunkt i samme område. Det ene erhverv er stærkt reguleret af bevillingsloven, mens det andet erhverv 

uden problemer kan sælge til 16-årige, der holder fest i gaden, fordi de ikke kan komme ind på 

restaurationerne. 

Ofte beskyldes vi i den professionelle nattelivsbranche for at have en alt for lav prissætning på eksempelvis 

shots. Det er voldsomt frustrerende, når man kan gå ind i detailhandlen på alle tider af døgnet og købe en 

flaske med cirka 50 shots til blot 85 kroner.  

Detailhandlens frie muligheder øger desværre blot udfordringerne med en til tider usund alkoholkultur samt 

larm, gener og skrald. Dem, der ikke kan komme ind på restaurationerne, holder i stedet fest i gaden og 

hænger ud på pladser og bænker mm. for at ’være en del af festen.’ Det anbefales derfor at mindske 

uligheden i reguleringen af de to erhverv og begrænse detailhandlens salg af alkohol. 

Denne problematik vedr. detailhandlens salg af alkohol fremhæves også i udkastet til Restaurations- og 

Nattelivsplanen for 2021, hvorefter det konkluderes, at kommunen vil indgå i dialog partnerskab med 

detailhandlen med det formål at finde fælles løsninger på begrænsning af generne fra festen i gaden. Det er 

helt afgørende at aktivere detailhandlen i dette forpligtende partnerskab, idet udfordringerne efter vores 

opfattelse ikke kan håndteres uden deres aktive indsats. Detailhandlen skal naturligvis være en del af 

løsningen og ikke en del af problemet. 

 

Etablering af festzoner 

Vi vil gerne hilse forslaget om etablering af egentlige fest- og festivalzoner velkomment. At flytte planlagte 

fester og større arrangementer væk fra Indre By vil mindske trykket på byen, og det vil samtidig give et særligt 

rum til spontane events og forsamlinger. En egentlig festivalplads giver mulighed for at flytte festen i gaden 

væk fra Indre By, og her kan særligt det alternative natteliv få mulighed for at eksperimentere med koncepter 

og eventuelle højlydte arrangementer uden, at det generer naboer. Således vil Indre By med tiden 

udelukkende blive benyttet af gæster til det professionelle natteliv, mens de særlige festzoner kan tiltrække 

de gæster, der ønsker en anden kulturel og alternativ oplevelse jf. Kommuniké fra Advisory Board for Natteliv. 

Disse festzoner er altså ikke et sted hvor, eksisterende bevillinger flyttes hen, men et sted der giver plads til 

nye initiativer, alternative kulturelle events, ungdomskultur under åben himmel med musik og meget mere. 

 

Tilstedeværelse af flere myndighedspersoner 

En øget tilstedeværelse af myndighedspersoner kan lægge en dæmper på de festlige aktiviteter i de 

københavnske gader. Derfor bør forslagene i udkastet angående både opnormering af natteværter samt 

mobiliseringen af det nye ordenskorps prioriteres højt ved udmøntningen af den kommende Restaurations- 

og Nattelivsplan 2021. Helt generelt bør myndighedernes tilstedeværelse øges, og det vil være særdeles 

velkomment, hvis også Politiet forøger deres tilstedeværelse, så vi kan få en konsekvent håndhævelse af 

ordensbekendtgørelsen. Støjvagten bør ligeledes øge sit nærvær, hvilket ligeledes foreslås i udkastet. 
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Samlet set vil ovennævnte myndighedspersoner kunne bidrage til at mindske festen i gaden, skabe mere 

fokus på ordentlig opførsel og hensynet til andre samt øge respekten for andre, der færdes og bor i byen. 

 

Certificering af personale 

Vi i restaurations- og nattelivet ønsker at bidrage til bekæmpelsen af grænseoverskridende adfærd og 

diskrimination. Det skal være trygt og sikkert at færdes i det Københavnske natteliv, og derfor bakker vi op 

om en certificeringsordning, der øger respekten og hensynet i nattelivet. Ved hjælp af en certificering kan vi 

på vores restauration forebygge og håndtere diskrimination og grænseoverskridende adfærd samt påvirke 

festen positivt. Dette bør tillige indebære, at der arbejdes videre på udarbejdelsen af et nyt fælles Charter 

for restaurations- og nattelivet, således at det favner flere aktører – altså retningslinjer for god adfærd og 

ansvarlig opførsel for såvel virksomhedsejere, medarbejdere som gæster. Dog er det væsentligt at pointere 

at et sådant certificeringsprogram ikke skal fungere som en Smiley-ordning, da denne ordning på ingen måde 

kan præsentere et retvisende billede af indsatsen mod grænseoverskridende adfærd og diskrimination. 

 

Fremme af respektfuld opførsel via bedre byrum og trafik 

Efter forslag fra Politiet skal trafik begrænses i nattetimerne. Dette understøttes af København Kommunes 

trafikprojekt i Middelalderbyen. En begrænsning af trafik i nattetimerne vil fjerne muskelbiler, reducere larm 

og skabe et endnu tryggere og mere sikkert natteliv. Med trafikken forsvinder desuden den let tilgængelige 

narko. Partybusser, ladcykler med soundbokse, cykeltaxaer mv. skal også fremadrettet holde sig til 

markerede opsamlings- og afsætningssteder, så disse mange køretøjer ikke i samme grad kan bevæge sig 

rundt i byens små gader til stor gene for de omkringboende. 

Til videre udmøntning af ovenstående initiativ anbefales det også at benytte stadsarkitektens forslag til den 

kommende ’Byrums- og Trafikplan’ for Indre By, der tager hensyn til ikke at etablere yderligere siddepladser 

eller byrumsmøbler, der inviterer til ophold i de berørte områder. Byrumsplanen finder desuden lokationer 

til flere offentlige toiletter ind og ud af byen for at afhjælpe gener, og der vil være fokus på en belysningsplan, 

som kan skabe yderligere tryghed i nattelivet samt bedre vilkår for renholdelse i gaderne. Her har kommunen 

også et ansvar for at sikre lettilgængelige ’ruter’ ind og ud af centrum. 

 

Fremtidens løsninger skal findes på tværs af forvaltninger 

Det er ikke altid nemt at være i en branche, der forvaltes af to forskellige forvaltninger på to forskellige måder. 

Ofte findes udfordringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område, mens løsningerne tit ligger i regi af Teknik- 

og Miljøudvalget. Derfor skal der i dette høringssvar også lyde en opfordring til et tæt samarbejde mellem 

forvaltningerne og de relevante aktører hele vejen rundt. Skal vi opnå resultater og understøtte 

Hovedstadens samlede tiltrækningskraft, bør vi alle være tæt forbundne i den kommende indsats. 

På det lidt længere bane vil vi dog på det kraftigste anbefale, at Københavns Kommune overvejer muligheden 

for at oprette et decideret Nattelivsenhed med oprettelse af et nattelivssekretariat med inspiration fra Berlins 
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ClubCommission. Denne løsning vil også imødekomme behovet for én fælles indgang jf. initiativ nr. 12 i 

Restaurations- og Nattelivsplan 2021, og dermed skabe one point of entry, for både erhvervet og beboerne. 

Denne nattelivsenhed skal sikre en fortsat organiseret dialog, fungere som videnscenter og politisk ansvarlig 

enhed samt være den eneste, egentlige indgang til Københavns Kommune, når det angår restaurations- og 

nattelivet. Her samles alle spørgsmål, henvendelser og udfordringer, der angår nattelivet.  

Denne løsning bør på sigt erstatte de føromtalte rådgivende udvalg og samarbejdsudvalget (§17 stk. 4). 
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