
	
 
 
 
Kære TMF.  
 
Pumpehuset har af forvaltningen været inviteret til dialog om hvordan en revideret forskrift kunne udformes. 
Pumpehuset takkede ja til invitationen og har været i dialog med forvaltningen over sommeren. Det er dog 
meget svært at aflæse Pumpehusets erfaringer i det nye udkast til forskrift. De væsentlige elementer i 
forskriften er fortsat så stor en udfordring for kulturlivet, at forskriften i praksis vil medføre et luk for brug af 
musik som element ved udendørs arrangementer.  
 
Pumpehuset vil gerne opfordre til at man revurderer de centrale dele af forskriften.  
 
Dialog igennem 10-15 år er aflyst 
De gennemgående DB-grænser i forskriften er fortsat så restriktive, at dialog imellem arrangører og 
lokalmiljø er overflødig. Byens seriøse arrangører har i samarbejde med kompetence folk i støjteamet 
igennem de sidste 15 år haft en dialogbaseret tilgang til de udfordringer som musik, mennesker og liv i byen 
giver. Med TMU og KFU's store opbakning har det i de sidste ti år resulteret i professionelt afviklede og 
internationalt anerkendte kulturarrangementer for millioner af Københavnere og turister. Læringskurven har 
været stejl for både borgere og arrangører. Al denne læring erstattes nu af fagligt ubegrundede DB-
grænser. 
 
Geografisk spredning er fornuftig 
Antallet af arrangementer der gives tilladelse til, samt den geografiske spredning af tilladelserne, er jeg som 
udgangspunkt positivt indstillet overfor. Jeg forstår til fulde at man vil forsøge at reducere antallet af 
arrangementer i de tættest bebyggede områder og på de arealer, hvor event-presset er meget intenst. Med 
de nuværende DB-grænser vil det dog i praksis være helt overflødigt overhovedet at diskutere spredning af 
kulturlivet i byen: 60-70db er det samme som en total afskaffelse af arrangementer i byrummet, hvori musik 
indgår som et element. Der savnes i forskriften retningslinjer for hvordan antallet af arrangementstilladelser 
fordeles imellem byens arrangører.  
 
Pumpehusets erfaringer og konsekvenserne af forskriften for Pumpehuset 
Som direktør på et spillested i en støjplaget zone af indre by, tager jeg udfordringerne med støj fra 
forstærket musik og de dertilhørende gæster meget alvorligt. Det er hele grundlaget for forretningen 
Pumpehuset. Vi arrangerer klap 200 koncertdage i selve Pumpehuset og 150 koncertdage i Pumpehusets 
Byhave med udendørs livekoncerter. Vi er i tæt og konstant dialog med de omkringliggende naboer - 
primært erhversdrivende grundet placeringen af spillestedet. Denne dialogbaserede tilgang har ført til klare 
aftaler om spilletid og lydtryk med gensidig respekt for hinandens forretninger. Det fungerer faktisk 
glimrende. Når retningslinierne i forskriften danner grundlag for sagsbehandlingen af ansøgninger om musik 
i byrummet udenfor de nævnte pladser, vil det betyde et luk for Pumpehusets Byhave. Pumpehusets 
Byhave er indskrevet i Pumpehuset forpligtelser i den indgåede aftale om drift af spillestedet med KFU frem 
til 2024. Det hænger ikke sammen. 
 
En db-måling i en tom sal i Pumpehuset uden musik eller en måling af baggrundsstøj i Pumpehusets 
udendørs serveringsareal “Byhaven Pumpehuset” er til hver en tid over de fastsatte grænseværdier for 
udendørsarrangementer. Vi behøver slet ikke at tænde for musikken. Grænserne er overskredet alene ved 
Byens egen baggrundsstøj. 
 
Konkrete forslag til ændring af forskriften og eventueller kompromiser: 

1. Hvis man ønsker musik i det offentlige rum, som millioner af gæster hvert år benytter sig af, skal 
dbgrænserne udskiftes med krav om dialog med berørte naboer. Har forvaltning og politikere låst 
sig fast på db-grænser som reguleringsform, er en realistisk DB grænse på eksempelvis 85-95 dB 
for musikarrangementer målt ved nærmeste facade nødvendig 

2. Øgede dispensationsmuligheder, hvis der kan forevises at man som arrangør har indgået i grundig 
dialog med lokalmiljøet omkring støj- og renholdsbelastningen. 

3. Tilladelse til færre arrangementer med højere grænseværdier 
4. Klare retningslinjer for tildeling af tilladelser, når de nu kommer til at være begrænset i antal. 



5. Afklaring i forholdet mellem TMU og KFU. Aftaler der indgås af KFU med byens arrangører aflives 
nu af TMF. 

 
Jeg er både som borger i byen, udviklingsoptimist, far til tre børn der vokser op i byen, erhvervsdrivende i 
byen og kulturelsker alvorligt bekymret for de omfattende konsekvenser af forskriften, medmindre den bliver 
tilpasset virkeligheden. København vil miste sin hårdt tilkæmpede status som levende by for borgerne og 
interessant kulturrejsemål for turisterne.  
 
Jeg står til hver en tid til rådighed for yderligere dialog omkring emnet. 
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