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København, d. 3.februar.2019   

Høringssvar til forskrift for udendørs musikarrangementer  

Vi mener, det er godt, at forvaltningen foreslår at der skal være en bedre balance i hvor og 

hvordan man afholder udendørs arrangementer. Det er ligeledes godt, at man ønsker at 

præcisere, hvad man må og ikke må ifølge forskriften. 

Der er dog fire ting, der bekymrer os. Punkterne bliver uddybet på de næste tre sider.  

1. Der defineres ikke hvordan de nye regler skal kontrolleres og hvad straffen er for at 

overtræde reglerne 

2. Hvis formålet er at skabe mere balance og forvaltningen anbefaler, at der er flere 

arrangementer i bydele uden for Indre By, finder vi det besynderligt, at der er 

tilføjet fire steder i Indre By. Stigningen i antal dage imellem denne og forrige 

forskrift er 78% i Indre By, 100% på Islands Brygge og 64% for hele KK i.  

Indre By, herunder især Middelalderbyen, er i forvejen belastet med generne fra en 
uforholdsmæssig stor del af nattelivet i København.  

3. Udendørs arrangementer defineres som regel ved hvor højt musikken må spilles. 

Naboer til arrangementer oplever imidlertid også gener fra f.eks. generatorer, 

opsætning, oprydning, sikkerhed og efterfester (typisk i parker og steder, hvor der 

er barer).  Alle faktorer som i dag ikke tæller med i støjregnskabet. 

4. Vi savner en bedre definition af begreberne ”nabo” og ”nabo-orientering”. F.eks. er 

Østerbro og Refshaleøen i manges øjne ikke naboer, men Østerbro bliver generet af 

musikken fra Refshaleøen. Der er beboere tæt på både Rådhuspladsen og Nytorv. 

Vi mener at forskriften skal give underlag for større respekt for beboerne i Indre By og 

de belastede områder tæt på Indre By. Vi synes, at beboere og beboelse giver 

København en levende bykerne, som turister og andre københavnere har lyst til at 

opholde sig i. De sidste ti år er gener fra natteliv og arrangementer steget i Indre By 

både hvad angår lydstyrke og hyppighed.  
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Punkt 1: kontrol og konsekvens  

Vi oplever, at man i planlægningen ikke tager højde for, om der er tilstrækkelige 

ressourcer til kontrol af det enkelte arrangement og alle de aspekter, der er tilknyttet 

arrangementet.  

Det er fint, at støjvagten kommer og laver lydprøver, men det sker, at arrangøren skruer 

op for lydstyrken, når de er gået. Den nye forskrift foreslår plombering af udstyr, hvilket vi 

støtter. Det vil også modvirke den uheldige praksis i dag, hvor man tillader en dB margin i 

arrangørens favør, fordi lyden måles som et gennemsnit over tid og ikke i absolutte tal. 

Dette betyder, at vi i dag har sværere ved at gribe ind og dokumentere overskridelserne.  

Mange aspekter i forbindelse med arrangementer må kun håndteres af politiet. Men vi 

oplever, at politiet ofte ikke har tid til at håndtere alle de situationer, der opstår.  

Endelig oplever vi, at det sjældent nogen konsekvens, når regler og lydgrænse overtrædes.  

Ofte stammer problemerne fra, at man ikke tager højde for alle de afledte gener, når man 

giver tilladelser til arrangementer f.eks. i parker eller tæt på barer, hvor man må forvente 

lyd og gener fra andet end arrangementets musikscener. F.eks fra bærbare højtalere eller 

det faktum, at et uforholdsmæssigt antal personer er samlet på et lille område, med hvad 

det måtte medføre af råb og urinering.  

I flere tilfælde beder politiet beboerne gå ned og håndtere sagen selv.  Der ligger to 

problemer i dette: 

 Hvis politi eller en anden kontrolinstans ikke møder op, bliver den specifikke gene 

ikke officielt registreret og dokumenteret, hvorfor den heller ikke kommer til at 

indgå i evalueringen af arrangementet.  

 Siden hvornår er det blevet beboernes ansvar, at håndtere gener forårsaget af 

noget, kommunen har givet lov til?   

Punkt 2: Bedre fordeling af arrangementerne  

Vi kan konstatere, at der er foreslået fire steder i Indre By. En bydel, som rummer 25 ud af 

58 pladser i hele Københavns Kommune i den nye forskrift. Ud over disse steder må vi 

forvente, at der bliver ansøgt om og givet tilladelse til at afholde et ukendt antal 
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arrangementer udenfor de godkendte pladser. Disse arrangementer finder også sted i 

gader, hvor der i forvejen er mange støjgener året rundt pga et aktivt natteliv.  

Det virker sært, at det forhold at dele af byen har store problemer med støj, imens 

beboere andre steder giver udtryk for, at der godt må ske mere hos dem, ikke afspejler sig 

tydeligere i forskriften. 

Siden 2007 er vi gået fra at have 319 koncerter til i dag at have 936 dage med tilladelse 

til at afholde musikarrangementer i hele Københavns Kommune på godkendte pladser. De 

tilsvarende tal for Indre By var 153 i 2007 og 366 i den nuværende forskrift.  

Punkt 3: den samlede belastning ved de tilladte arrangementer 

Kommunen regner som udgangspunkt kun med den lyd, der kommer fra scenen og denne 

lyd vil med den nye forskrift kunne være højere pga de højere lydgrænser, som den nye 

forskrift lægger op til generelt. Ændringerne ser måske på papiret små ud, men 10dB 

svarer til en firedobling af lydniveauet. Vi oplever som beboere imidlertid mange andre 

støjkilder.  

Noget af det værste er f.eks. generatorer, der nemt kan støje 70dB og har en frekvens, der 

snildt trænger igennem mure. Derudover kan sikkerhedsaspektet, ved de større 

arrangementer medføre afledte gener, når helikoptere benyttes eller der kører flere 

ambulancer. Mange glemmer de støjgener, der er i forbindelse med opsætning, 

nedtagning og oprydning. Det er desværre blevet normen, at folk efter et arrangement 

ikke går hjem, men bliver og holder ”privatfest” på gaden, ofte i nærheden af barer eller i 

parkerne. Og ofte med egne bærbare højttalere. 

Det bliver stillet krav til at arrangementer nær Rigshospitalet, ikke må spille højere end 

60dB, fordi de stressede patienterne. Samme hensyn er ikke taget nær beboelse, hvor der 

i forvejen er mange lydgener fra koncentrationen af arrangementer og et aktivt natteliv. I 

nogle tilfælde bliver generne forstærket på grund af lokale forhold som: 

 vand, der gør at lyden rejser længere og i nogle tilfælde forstærkes  

 gamle huse med dårligere lydisolering i forhold til moderne byggeri  

 smalle veje, der gør at der skabes lydeffekter, der forstærker den lyd, der udsendes 
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Punkt 4: naboorientering 

Der er ingen steder i København, som ikke har beboelse i nærheden. Det kommer f.eks. 

bag på mange, at musik fra Refshaleøen kan høres på Østerbro. Og der er beboelse tæt på 

både Nytorv og Rådhuspladsen, hvorfor de også burde underlægges miljøbestemmelser. 

Den naboorientering, der foregår i dag er meget overordnet, og vi savner en definition af 

hvad begrebet ”nabo til arrangement” er. Er man f.eks. nabo, hvis man bor tæt på et 

arrangement eller er man også nabo, hvis man kan høre musikken fra arrangementet? 

Denne uklarhed gør det sværere for os ”naboer” at klage, og kommunen vil derfor ikke få 

et retvisende grundlag, for at evaluere arrangementet. 

Siden kommunen alligevel udsteder en tilladelse, synes vi, at denne tilladelse bør kunne 

ses på kommunens hjemmeside, så dem der anser sig som naboer, har en mulighed for 

selv at undersøge, hvad et arrangement har tilladelse til.  

På den måde kan vi nemmere klage, når vi oplever at musikken fra arrangementet bliver 

skruet op og ofte overskrider den tilladte dB grænse, når musikken spiller i længere tid end 

tilladt eller man f.eks. ulovligt opkræver entre.  

Når man ringer til politiet, bliver man taget mere seriøst, såfremt man kan henvise til en 

tilladelse eller påpege at den ikke findes. En tilladelse, man i mange tilfælde først kan 

skaffe eller få bekræftet ikke findes dagen efter, når arrangementet/genen er overstået. 

 

 

Med venlig hilsen 

Københavns BeboerNetværk  

             Nørre Kvarters Beboerforening, Stræderne og Strøgets Beboerforening, Grønnegade Kvarterets 
Beboerforening, Bryggen for Alle (Islands Brygge), Bo- Bedre-Bedst (Metropolzonen) , støjalarmkøbenhavn (Østerbro) samt 
repræsentanter fra Indre Bys og Nørrebros Lokaludvalg  

 

                                                                 
i
 Tal beregnet på baggrund af tal fra ”Forskrift for udendørs musikarrangementer” fra hhv. 2016/7 og 2018. 

 
 


