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   København d. 5. februar 2019 

 

KCC høringssvar til Forskrift for Udendørs Musikarrangementer 

KBH – Commerce & Culture (KCC) har det sidste års tid deltaget i en række 
evalueringsmøder om Forskrift for Udendørsarrangementer. Vores overordnede holdning 
er, at forskriften stiller arrangører dårligere end tidligere, og vi frygter i den forbindelse, at 
arrangører på sigt vil fravælge at holde deres arrangementer i København. Dette vil være 
et stort tab for København som by og handelscentrum, da byliv er med til at gøre byen 
unik.  

KCC’s indsigelser kan inddeles i følgende emner: støjgrænser, differentiering af 
arrangementer og byliv generelt.  

Støjgrænser 
På samtlige af møderne, har alle arrangører haft den samme bekymring med Forskrift for 
Udendørs Musikarrangementer – nemlig at den opsatte lydstyrke er urealistisk lav.  

Ser man på baggrundsstøj en almindelig dag, ligger dette allerede over den tilladte 
grænse som der lægges op til i Forskrift for Udendørs Musikarrangementer. Man bør derfor 
i højere grad se på, hvor langt over baggrundsstøjen man kan gå.  

Ligeledes bør man også se på antallet af deltagere i arrangementet, da baggrundsstøjen 
også stiger i takt med antallet af deltagere.  

KCC er blevet gjort bekendt med, at de fleste festivaler i Danmark arbejder med en 
gennemsnitlig støjgrænse på 103dB. På en almindelig arbejdsplads er støjgrænsen på 
85dB, hvilket også understøtter de urealistisk lave støjgrænser som der lægges op til i 
forskriften.  

På baggrund af ovenstående mener KCC, at en realistisk støjgrænse for et 
musikarrangement vil være på 85-90dB.  

Differentiering af arrangementer 
KCC mener, at det er urealistisk at lave en forskrift som lægger alle arrangementer i 
samme kasse. Der er stor forskel på lydniveauet til f.eks. en heavy metal koncert vs. en 
skakturnering med musik når vinderen kåres. Der bør derfor ses på det enkelte 
arrangement og graden af musikindhold i forhold til antallet af dage der må være 
arrangementer på en plads.  

En måde man også bør se på i forhold til differentiering, er ved at inddele dagen i 
tidsintervaller, både i forhold til arrangementets varighed, men også i forhold til tidspunkt 
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på dagen. Sluttidspunkterne som fremgår i forskriften giver fin mening, men yderligere 
tidsintervaller vil være med til at skabe synlighed omkring differentiering af arrangementer.  

KCC anbefaler også, at man ser nærmere på muligheden for dispensation. Der kunne 
f.eks. skrives i forskriften at der årligt kan gives dispensation til 20 % af arrangementerne. 
Her ville det være muligt at stille krav der skal opfyldes for, at man kan modtage 
dispensation, f.eks. en professionel arrangør og tekniker.  

Byliv generelt 
På baggrund af diverse evalueringsmøder, fremstår Københavns Kommune med Forskrift 
for Udendørs Musikarrangementer som afvisende overfor arrangementer i byen. KCC er 
ærgerlige over dette, da vi mener, at variationen i arrangementer i byen netop er med til 
at gøre København unik. Vi kan derfor frygte, at arrangører på sigt fravælger København 
til deres arrangement, hvilket vil påvirke byen som helhed, herunder også detailhandlen.  

KCC arbejder for en levende by, med detailhandel, klassiske og unikke restauranter, 
cafeer og beværtninger, kulturelle og kunstneriske oplevelser og arrangementer i 
byrummet. Alle er med til at gøre København unik og spændende at bo i og besøge. 
Uden aktiviteter i byen, vil København være uinteressant for både beboere og gæster. 
Fravælger folk at besøge byen, vil også detailhandlere, restauratører mv. søge 
muligheder uden for byen, og København kan blive en død by som hverken tiltrækker 
beboere, gæster eller internationale brands.  

KCC ønsker ikke denne udvikling, og vi opfordrer derfor Københavns Kommune til at 
revurdere forskriften med henblik på de nævnte bekymringer og forslag til udbedringer.  

 

Med venlig hilsen 

John Hansen 
Direktør 
KBH – Commerce & Culture 


