
Høringssvar angående "Forskriften om udendørs musikarrangementer". 

 

 Vi har i København de sidste ca.10 år set, og især hørt, hvordan 

politikerne med stor iver har bidraget til at putte mere og mere støj og 

beboerforstyrrende aktiviteter ind i byrummet. Der er desværre heller ingen 

udsigt til at det vil holde op i fremtiden, tværtimod, hør blot dette citat fra Teknik- 

og Miljøudvalgets møde den 17.12.2018, punkt 15 (Støjpolitik med overblik over 

regulering for Københavns Kommune (2018-023-0234904)) under overskriften 

"Løsning": 

"I Fællesskab København er det visionen, at København "i 2025 er trådt ind i en 

ny liga af pulserende og vibrerende storbyer" samtidig med at, at københavnerne 

skal have "endnu mere frihed til at vælge - uanset om man foretrækker 

fællesskabet med andre eller fred, ro og fordybelse"..... "  

 Andre ville nok kalde dette en helt umulig og selvmodsigende vision, 

der aldrig vil lykkes. Det fremgår da også af høringen til den ny forskrift for 

udendørs musikarrangementer og de indsendte høringssvar: musik-, 

underholdnings- og eventbranchen synes den nye forskrift er alt for restriktiv, 

derimod mener de ufrivilligt berørte beboere at den vil gøre deres i forvejen stærkt 

støjbelastede tilværelse i byen endnu mere ulidelig og uudholdelig. Altså to 

synspunkter det nok ikke lige er muligt at forene i kommunens glade slogan 

"Sammen om Byen". 

 Men kommunen insisterer: der skal med djævlens vold og magt mere 

støj og uro til byen, hvorefter man ender med at skabe et bastardprodukt og en 

parodi på en by, som ingen er tilfredse med. Vi beboere ville nok sige at 

kommunen her med deres meget indskrænkede definition af byliv forsøger at 

okkupere vores allesammens byrum, som ender med at blive en slags kulisser for 

deres vision af en døgnåben bykultur, som desværre for os beboere udelukker at 

vi selv kan bo og trives i byen på grund af den stadigt voksende larm og uro nat 

og dag. 

 Vi har nu i mange år ihærdigt forsøgt at fortælle kommunen at vi 

beboere ikke kan trives med kommune-visionen af byens udvikling, som oven i 

købet, for at føje spot til skade, kaldes "balance" og "sammen om byen", men som 

hverken balancerer noget eller nogen  eller betyder at vi føler os sammen med 

bystyret om noget som helst. Problemet er at der tværtimod bliver mindre og 

mindre "balance og sammen" og mere og mere "kaos og uligevægt". 



 En indkaldt filosof ville nok kalde disse uforenelige scenarier 

"antagonistiske modsætninger" og "erkendelsesmæssige fejlslutninger", som nok 

ikke ville kunne løses inden for forvaltningens nuværende forståelsesrammer, 

men kræver et nyt og virkeligt nytænkende verdens- bybillede, som vi beboere, i 

al beskedenhed og i parentes bemærket, i mange år har forsøgt at være 

kommunen behjælpelig med at udforme, desværre uden held.  

 Bortset fra det intellektuelle ubehag kommunen selv må føle ved på 

denne måde at være fanget i sine egne fejlslutninger er det intet imod de gener vi 

beboere må lide under som resultat og konsekvens af netop disse fejlgreb fra 

kommunens side, som jo desværre ikke forsvinder af sig selv, ved en eller form for 

magisk tænkning, men kræver en målrettet, aktiv indsats fra bystyrets side. 

 Jeg vil derfor endnu engang opfordre kommunen til at indføre en ægte 

borgerinddragelse af byens beboere i sager der er af afgørende betydning for vores 

liv og helbred. 

 Desuden tilslutter jeg mig de mange kritiske og velargumenterede 

høringssvar fra udsatte beboere og deres repræsentanter. Især vil jeg fremhæve 

f.eks. Københavns Beboernetværk (nr. 59), Indre Bys Lokaludvalgs (nr. 11), 

Susan Thorpe (nr. 38,39), Københavns Byret (nr. 29), men i øvrigt har alle 

svarene en pointe, der er værd at fundere over.  


