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HØRINGSSVAR TIL RESTAURATIONS- OG NATTELIVSPLAN 2021 

Sagsnummer: 2021-0145883 

 

KCC takker for muligheden for at indgive høringssvar om Restaurations- og Nattelivsplanen 
2021. Indledningsvis vil vi gerne rose Københavns Kommune for mange positive elementer i 
planen, der vil bidrage til større tryghed og en bedre oplevelse af Indre By. 

Men planen indeholder stadig forandringsforslag, der bekymrer os. I dette høringssvar 
præsenteres en række løsningsforslag på udfordringer, som vores medlemmer oplever 
som restauratører og barejere. Denne gruppe udgør den næststørste gruppe af KCC’s 
mere end 200 medlemmer. 

København har et alsidigt, populært og professionelt natteliv, som skaber mange 
arbejdspladser i kommunen og giver et væsentligt økonomisk bidrag gennem skatter og 
afgifter. København skal derfor fortsat være attraktiv at drive erhverv og bo i og 
interessant at besøge. 
 
Mekanismerne i en velfungerende by indeholder et driftigt erhverv, hvor brancher er dybt 
afhængige af hinanden. Det er synergierne erhvervene imellem, der er med til at gøre 
byen attraktiv. Det vil sige, at ødelægges café, restaurations- og nattelivsbranchen, 
skader det butikslivet, men mindsker også udbuddet af arbejdspladser til fx studerende og 
ufaglærte. Ligeledes har et levende by- og natteliv også stor betydning for turismen, 
derfor ønsker KCC også et værtskab i verdensklasse. 

Analyser fra Institut for Center-Planlægning viser, at der frem til 2019 har været en relativ 
stigning på ca. 70 pct i de sidste 10 år i udviklingen af omsætningen i 
restaurationsbranchen. Dermed spiller restauranter og caféer en vigtig rolle ift. et levende 
byliv, arbejdspladser og i at mindske antallet af tomme lejemål, som pt. er synlige i de 
fleste gader i København. Vi præsenterer her flere løsningsforslag, som kan bidrage til at 
løse udfordringer, som på nuværende tidspunkt er forbundet med restaurations- og 
nattelivet i Indre By. 

 

 



2 
 

 

LØSNINGSFORSLAG 

Tættere samarbejde mellem forvaltninger 

 KCC’s medlemmer oplever udfordringer med håndteringen restaurations-erhvervet 
på tværs af forvaltninger. Derfor foreslår vi, at Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) og 
Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) arbejder tættere sammen i sagsbehandlingen.  
 

 Vores oplevelse er bl.a. ved nye lejemål, at udfordringerne ligger hos KFF ift. at give 
tilladelsen til bevillingen, som du først kan få, når du har din byggetilladelse og 
ibrugtagningstilladelse, medmindre du får et ”stjernemøde”. Altså kan 
sagsbehandlingstiden i de forskellige forvaltninger betyde, at restauratøren betaler 
husleje og er klar til at åbne sin restaurant, men skal vente på få sin bevilling i flere 
måneder. Derfor vil vi opfordre kommunen til at se på løsninger, der gør, at 
sagsbehandlingen af byggesag og ansøgning om bevilling kan forløbe parallelt.  
 

 Desuden oplever vores medlemmer generelt meget lange sagsbehandlingstider og 
krav til kvaliteten af indsendte materiale, der næsten kræver, at restauratøren skal 
hyre en arkitekt til at udføre tegningerne fx til en opstilling af udeservering.  
 

 Vi har ligeledes medlemmer der har haft udeservering i genne mange år – uden 
problemer, som ikke får tilladelsen igen – men de får ikke en saglig forklaring på, 
hvorfor situationen har ændret sig. 

Etablering af nattelivsenhed med inspiration fra andre internationale storbyer 

 Med inspiration fra Amsterdam, London og Prag foreslår vi, at der etableres en 
fælles indgang til kommunen for alle ift. restaurations- og natteliv. Således at man 
som restauratør ikke er kastebold mellem forskellige forvaltninger, der ikke taler 
sammen. 
 

 Et sådant set-up kunne også være platform for en organiseret dialog mellem 
aktørerne, et videnscenter og én politisk ansvarlig enhed, der understøttes af både 
KFF og TMF.  
 

 Et permanent samarbejdsudvalg med finansiering og underudvalg. 
 

Udfordringer med konverteringer af erhvervslejemål til beboelse 

 Vi ønsker, at der er en sammenhæng mellem kommunalplan, lokalplan og 
restaurationsplan, således at fx kontorlejemål ikke konverteres til boliger i et område 
med høj grad af butiks- og restaurationsliv, hvilket fører til konflikter mellem tilflyttere 
og det eksisterende erhvervsliv.  
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Øget tilstedeværelse af myndighedspersoner 

 Evalueringen af natteværterne viser, at det er en stor succes, da de reducerer 
gener fra nattelivet via dialog, vejledning og deres synlige tilstedeværelse. Derfor 
foreslår vi, at der opnormeres med flere natteværter i København. 

 Tildeling af øget ansvar til serveringssteder på afgrænset udendørsareal 

 Vi foreslår, at restauratører og barejere får ret- og pligt over det område, der er 
foran deres serveringssted jf. den nuværende model for udeservering, hvor de har 
ansvar for at der er ro, rent og orden. 
 

 Ved at give restauratørerne ret og pligt for dette område, kan de i højere grad 
bidrage til et hurtigere flow med at få gæsterne ind på serveringsstederne og ud af 
byen, hvilket kan mindske støjende ophold i gaden. 

Begrænsning af detailhandlens salg af alkohol 

Legalisering af alkoholsalg i detailhandlen til 16-årige 24 timer i døgnet, har bidraget til 
druk-adfærd og ureguleret gadefest. Oplevelsen er, at helt unge har adgang til at købe 
alkohol i detailhandlen, som til tider medvirker til en usund alkoholkultur, og som desuden 
resulterer i ukontrollerede støjende fester i gaden, som ingen tager ansvaret for. De unge 
befinder sig i gaden, fx fordi de er blevet afvist på restauranterne og barerne pga. 
fuldskab eller uhensigtsmæssig adfærd. Disse piratfester er ikke blot til gene for beboere 
men også de omkringliggende erhvervsdrivende, der oftest betragtes som skyldige i og 
årsag til gadefesten.  

 Vores forslag er derfor, at detailhandlen fremadrettet ikke må sælge alkohol i Indre 
By i tidsrummet 22.00-06.00.  
 

 Detailhandlen skal også underlægges de samme regler om forbud mod 
udskænkning til mindreårige. 

Certificering af serveringssteder:  
Bekæmpelse af grænseoverskridende adfærd og diskrimination 
 

 Vi ønsker, at restauratører og barejere medvirker til at mindske diskrimination 
og grænseoverskridende adfærd, derfor foreslår vi, at restauratørerne 
pålægges at lade sig certificere i grænseoverskridende adfærd samt at 
påvirke festen positivt. 
 

 Større sanktioner og bøder til de erhvervsdrivende, der ikke overholder 
reglerne og dermed giver hele branchen et dårligt ry. 
 

 Dette indebærer et fælles charter med retningslinjer for god adfærd og 
ansvarlig opførsel. Således understøtter restauratørerne visionen om et 
værtskab i verdensklasse. 
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 Vi opfordrer Kommunen til at lave målrettede adfærdskampagner i 

samarbejde med de Region Hovedstaden og/eller omkringliggende 
kommuner for at oplyse udefrakommende gæster om et respektfuldt 
natteliv. 

  

Fremme af respektfuld opførsel via bedre byrum og trafik 
 

 Da larm og kørsel af bl.a. muskelbiler er til gene for byens besøgende og 
beboere, vil KCC foreslå en begrænset trafik i nattetimerne i områder med 
restaurations- og natteliv. Dog skal vareleveringer til stormagasiner og 
taxakørsel kunne foregå uhindret.  
 

 Partybusser, cykler med soundbox, cykeltaxaer mv. tildeles markerede 
afsætningssteder. 

 
Renhold og toiletforhold 

 Der skal skabes bedre toiletforhold, som er bemandet af hensyn til sikkerhed og 
renhold af faciliteterne. Desuden vil vi foreslå, at der i højere grad arbejdes med 
nudging ift. at motivere byens brugere til en mere hensigtsmæssig adfærd fx ift. at 
bruge toiletterne frem for at benytte gader og pladser som pissoir. 

Overdragelse af bevilling 

 For at det skal være attraktivt at investere i - og drive restauration i København, er 
det afgørende, at bevillinger skal kunne fornyes og sælges uden at blive pålagt 
yderligere restriktioner, da dette kan mindske interessen for at investere i en 
restaurant eller serveringsted.  
 

 For at Danmark fortsat skal være førende på den internationale gastronomiske 
scene med København som fyrtårn, er det afgørende, at vilkårene for at drive 
restauration er attraktive. Det vil sige, at selvom din restauration har underskud, skal 
du fortsat kunne have en bevilling, da restauratøren kan have investeret i 
innovation og udvikling af koncepter og restauranter, som dermed giver underskud 
– hvilket er set hos nogle af Københavns førende restauranter. 

Restauranter kan give liv til tomme lejemål 

 På baggrund af de mange tomme lejemål i København ser vi drift af restauration- 
og serviceerhverv som en mulig løsning på dette. Der skal derfor åbnes op for nye 
bevillinger til kl. 02.00, da de kan skabe liv i de tomme lejemål.  

Vi vil desuden opfordre til, at Københavns Kommune og politikerne evaluerer, hvad der har 
virket og ikke virket under corona. Desuden beder vi Kommunen og politikerne være 
opmærksomme på, at man ikke rammer de mange erhvervsdrivende, der driver deres 
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restauranter og serveringssteder professionelt og efter reglerne, ved at lave strammere 
restriktioner for at ramme de få, der ikke kan finde ud af det. 

 

 

 

 

På vegne af Indre Bys erhvervsforening, 

KBH-Commerce & Culture 

Direktør 

Maja Jensen 
E: maja.tini.jensen@kcc.dk 
M: 51413122 


