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Strøms høringssvar vedrørende revision af 

Forskrift for udendørs musikarrangementer 

 
København 5. februar 2019 

 
Tilbage i forsommeren 2018 anbefalede Strøm - sammen med over fem hundrede københavnske 
kulturaktører og over 27.000 medunderskrivere - Københavns Kommune at ændre Forskrift for 
udendørs musikarrangementer. Her følger Strøms høringssvar til revisionen af forskriften. 
 
Strøms høringssvar indeholder tre hovedpunkter samt et bilag over indsatsen sidste år: 

1. Forskriften modvirker Københavns Kommunes strategier 
2. Hvor stort er problemet egentlig? 
3. Strøm står bag høringssvaret fra Foreningen Oplevelser & Festivaler i København  
4. Bilag: Overblik over Strøms indsats 2018 

 
Strøms konklusioner er som følger:  

- De reelle erfaringer med og effekter af forskriften harmonerer ikke med kommunens egne 
visioner og strategier. 

- Støj fra udendørs musikarrangementer kan på ingen måde være et stort problem, når der 
i en storby med over 600.000 indbyggere blot indløb 71 klager på et helt år.  

- Den overordnede opfattelse er, at forskriften reelt sætter en stopper for arrangementer i 
byens rum, hvor musik indgår som element. 

 
Vi står, som sidste år, altid til rådighed for dialog og sparring. 
 
 
 
 
med venlige hilsener, 
 
Frederik Birket-Smith 
direktør, Strøm 
frederik@stromcph.dk  
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AD 1) Forskriften modvirker Københavns Kommunes strategier 
Vi forstår Københavns Kommunes hensigt om at skabe rammer for et hensynsfuldt kultur- og 
byliv. Imidlertid harmonerer de reelle erfaringer med og effekter af forskriften ikke med 
kommunens egne visioner og strategier. Lad os tage et par eksempler, som vi også brugte i 
sidste års høringssvar, da de stadig er relevante: 
 

i) I Teknik- og Miljøforvaltningens Fællesskab København - vision for 2025 (tilgået her) 
hæfter vi os blandt andet ved følgende: “København er en pæn by. Måske lidt for pæn, 
veltilrettelagt og forudsigelig. Vi skal holde fast i byens styrker, og vi ønsker os samtidig et 
København, der i 2025 er trådt ind i en ny liga af pulserende, vibrerende storbyer, som 
viser globalt lederskab. En mere levende, dynamisk by med ‘kant’, som afspejler 
københavnernes mangfoldighed og giver mulighed for individuelle forskelle i endnu 
højere grad end i dag. Dét København kræver mere end traditionel planlægning. For at 
skabe det, må vi tænke byens udvikling radikalt anderledes end i dag. Vi skal slippe 
tøjlerne, slippe københavnernes kreativitet løs på byen og udvikle fremtidens København 
sammen.” 
 
Forskriftens udynamiske tilgang til by- og kulturforvaltning er så langt fra denne vision 
som overhovedet mulig. København kan ikke være levende eller have ‘kant’ uden sit 
verdenskendte kultur- og byliv. Forskriften fremmer en statistisk og unuanceret tilgang til 
samarbejdet vedrørende kultur- og byliv. Skrivebordsbehandling over reel dialog og nye, 
samskabte løsninger. 
 
I Fællesskab København - vision for 2025 bemærkes endvidere, at “Byer, der ikke 
forandrer sig løbende, bliver med tiden ensformige og forudsigelige. Derfor skal vi skabe 
et mere fleksibelt og dynamisk København, så byen passer til det levede liv. Der skal 
være plads til eksperimenterende projekter, som måske har en begrænset levetid. Der 
skal være frihed til at iværksætte og afprøve nye ting. Bygninger og områder kan ændre 
funktion med tiden. Vi skal sammen have modet til at overraske og skabe nyt.” 
 
Den lader vi lige stå... 

 
ii) I Københavns Kommunes politik om Musikudvalget (tilgået her) hæfter vi os blandt andet 

ved følgende: “Ved uddeling af støtte lægger Musikudvalget vægt på aktiviteter, der sikrer 
og øger den musikalske aktivitet og bredde i København.” I Retningslinjer og 
prioriteringer for Københavns Musikudvalg (tilgået her) hæfter vi os blandt andet ved 
følgende prioriteter: 

● “Musikarrangementer, der sikrer og øger den musikalske bredde og 
aktivitet i København. 

● Professionel planlægning og afvikling. 
● Brug af byens rum.” 

 
Også i dette tilfælde virker forskriften direkte imod kommunens prioritering. Hvordan skal 
musikudvalget i den ene forvaltning søge at øge den musikalske bredde og aktivitet i 
København, når den anden forvaltning på samme tid nedsætter de reelle muligheder 
herfor? 
 
Musikudvalget prioriterer professionel aktivitet. De professionelle kulturarrangører har 
uden tøven meldt ud, at forskriften i sin nuværende form har massive konsekvenser for 
vores allesammens arbejde. Forskriften fordrer, at mindre aktører søger uden om 
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kommunalt samarbejde, da de ikke kan afholde kvalitetssikrede arrangementer inden for 
rammerne. 
 
Også hensigten om at prioritere byens rum er på spil. Vores tilbagemelding efter et års 
erfaring er klart: Forskriften kvæler vores muligheder for at arbejde kvalitetsorienteret og 
professionelt i Københavns byrum. 
 

iii) I København Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 (tilgået her) hæfter vi os ved 
følgende: “København er tre gange blevet kåret af et internationalt magasin som verdens 
bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt disse er, at 
københavnerne er venlige og tolerante, at byen har et aktivt kulturliv, og at der er balance 
mellem offentlig styring og frihed for den enkelte.” 

 
Den plads og økonomi til kultur til det stigende antal københavnere, Kultur- og 
Fritidsudvalget nævner, er i høj grad bundet op på de udendørs kultur- og 
musikarrangementers eksistens og trivsel. Forskriftens konsekvens er, at de 
københavnske arrangørers aktiviteter i byrummet vil falde kraftigt. Og den nævnte 
balance mellem offentlig styring og frihed for den enkelte er på spil, når byens kultur- og 
bylivsprofessionelle erfarer, at forskriften ikke blot modvirker kommunens egne visioner, 
men også muligheden for et positivt samarbejde mellem kommune, aktører og borgere. 
 
En undersøgelse udført af Danmarks Restauranter og Cafeer (tilgået her) viser, at 70% af 
adspurgte københavnere mener, at byens events - dvs. kulturlivet - er medvirkende til at 
gøre byen attraktiv for dem at bo i. 37% mener dette i høj grad. 83% af københavnerne 
mener, at byens kulturelle tilbud er medvirkende til at gøre byen attraktiv for dem at bo i. 
Her mener hele 51% af dem, at dette er i høj grad. 
 
Vores medborgere er altså ikke i tvivl: Byens aktiviteter og kulturtilbud er en central del af 
Københavns attraktivitet. Vores indsats for at ændre forskriften og etablere et stærkt 
samarbejde er også for deres skyld.  

 
iv) Endelig - i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalgs høringssvar vedrørende 

Forskrift for udendørs musikarrangementer (tilgået her) - hæfter vi os ved følgende: 
“Interessen for at lave arrangementer i København er vokset markant de senere år. (...). 
Udviklingen er understøttet af nye byrum og faciliteter, der kalder på mere udendørs 
aktivitet. (...) Det er en positiv udvikling, der bør spille en central rolle, når der sættes 
rammer for brugen af byens rum.” 

 
Vi opfordrer på det kraftigste, at Teknik- og Miljøforvaltning samt -udvalg genlæser Kultur- 
og Fritidsudvalgets høringssvar i sin fulde længde (tilgå høringssvaret her). Vi står bag 
Kultur- og Fritidsudvalget, når de udtaler, at aktiviteter i byrummet skal mødes på en 
fundamentalt anderledes måde end forskriftens: 

● Arrangementer skal kunne laves nemt og ubureaukratisk, 
● dialog og åbenhed over for arrangører skal prioriteres over regler, og 
● forskriften mangler imødekommenhed over for kultur- og bylivets reelle 

og positive, voksende aktivitetsniveau. 
 
Kort sagt er forskriften stadig - også i den reviderede form - en begrænsning for Københavns 
Kommunes ambition om København som aktiv og levende storby. 
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AD 2) Hvor stort er problemet egentlig? 
Ja, hvor stort er problemet egentlig med støj fra udendørs musikarrangementer i København? Det 
er vigtigt at fokusere på, om støjproblemerne kommer fra byens egenstøj, byggeri og 
anlægsprojekter, natteliv, udendørs musikarrangementer m.v. Men ingen kan egentlig svare på, 
om udendørs musikarrangementer overhovedet er et stort problem ift. støj i byen. En stor del af 
høringssvar i både 2018 og her i 2019 er møntet på støj fra beværtninger, natteliv m.v. samt 
ureguleret støj fra f.eks. lydcykler, mobile lydanlæg, spontane fester og sammenkomster i byens 
rum etc. Altså ikke støj fra udendørs musikarrangementer specifikt. 
 
Iflg. Strøms dialog og møder med Københavns BeboerNetværk (15. juni og 14. september 2018) 
samt byens lokaludvalg er det største problem reelt ikke udendørs musikarrangementer. Det er 
derimod byens natteliv samt et voldsomt antal bevillinger i bl.a. Indre By. En artikel om støj i byen 
30. juli 2016 i Berlingske Tidende  bekræfter dette; “især støj, københavnerne klager over, og 1

omkring 85 pct. af alle klager er støjklager møntet på det københavnske natteliv, byens stadig 
flere udeserveringer og kommunens byggerier.” 
 
Strøm har for både 2017 og 2018 forsøgt at danne et klart omfang af støj specifikt ifb. med 
udendørs musikarrangementer. Dette har krævet en længerevarende og vedholdende research 
og datasøgning, som dog ikke altid har båret frugt. Københavns Kommune virker nemlig selv ikke 
helt klar over, om udendørs musikarrangementer overhovedet er et stort problem eller ej ift. støj. 
Her følger en kort oversigt over 2017 og 2018. 
 
2018 
Efter henvendelser til både Center for Miljøbeskyttelse og Center for Byliv, begge Københavns 
Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, står det klart at ingen reelt kender omfanget. Hverken det 
ene eller det andet center i forvaltningen kan per 5. februar 2019 give et svar på følgende: 

 
1) antallet af udendørs (musik-)arrangement/antallet af tilladelser 2018 
 
 
2) antallet af klager over udendørs (musik-)arrangementer 2018 
 

Det ene center kan ikke svare pga. designet af interne registreringssystemer. 
 
Det andet center kan ikke svare pga. data for 2018 endnu ikke er tilstrækkeligt kvalitetssikret til at 
blive delt med offentligheden. 
 
Det holder ikke, længere er den ikke. 
 
2017 
Det står heldigvis nemmere til med data ift. 2017. 
 
Jf. tabel 1: Antal koncerter afhold og tilladt, samt støjklager i 2017 i Evaluering af Forskrift for 
Udendørs Musikarrangementer 2018 af 29. maj 2018  blev der i 2017 i Københavns Kommune 2

afholdt: 
 
 

1 Tilgået 05-02-2019: https://www.berlingske.dk/samfund/koebenhavnere-klager-over-stoej-som-aldrig-foer 
2 Tilgået 05-02-2019: https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/20684081-27910701-1.pdf 
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● 299 koncerter  med blot 3

● 71 klager (på 14 ud af 48 af forskriftens pladser) 
● På blot fem pladser blev der klaget mere end tre gange. 

 
Konklusionen er klar: Støj fra udendørs musikarrangementer kan på ingen måde være et stort 
problem, når der i en storby med over 600.000 indbyggere blot indløb 71 klager på et helt år. 
 
Når over 80% af alle støjklager over musikarrangementer falder på bare fem pladser i byen er en 
generaliserende forskrift desuden ærgerlig. 
 
Det er ligeledes ærgerligt, at det er byens idræts-, fritids og kulturaktører -  dem der skaber 
arrangementer og begivenheder, dem der skaber dagligt liv for byens borgere og sætter 
København på verdenskortet - der skal bøde. 
 
Endelig må det pointeres, at 71 klager mod over 27.000 underskrifter for et rigt og mangfoldigt 
musik- og kulturliv i København  trods alt taler sit eget tydelige sprog. Det kan Københavns 4

Kommune ikke være bekendt at sidde overhørig. 
  

3 I et svar fra vicedirektøren, Byens Anvendelse, Teknik- og Miljøforvaltningen, af 19-06-2018 (Svar: Politikerspørgsmål fra Niels E. Bjerrum 
om tilladelser til udendørs musikarrangementer i 2017, status på MONICA projektet. eDoc sag 2018-0156909) er arrangementtallet dog en 
anelse højere: “ I 2017 blev der afholdt 319 udendørs arrangementer, hvor arrangøren forventede, at der kom minimum 100 deltagere, og 
hvor arrangøren havde angivet, at der ville være støjgener fra musik under arrangementet. Denne type arrangementer Inkluderer 
arrangementstyperne koncerter, markeder, løb, vejfester, cykelløb og sport.” 
4 Tilgået 05-02-2019 https://www.skrivunder.net/skalmusikforbydesikbh 
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AD 3) Strøm står bag høringssvaret fra Foreningen Oplevelser & Festivaler i København  
Strøm er en af medafsender af og står bag nedenstående høringssvar fra Foreningen Oplevelser 
& Festivaler i København: 
 
“På vegne af foreningen for Oplevelser & Festivaler i København (arbejdsnavn / under stiftelse), 
sendes hermed hørringssvar til Forskrift for Udendørs Musikarrangementer. 
 
Siden den politiske behandling af den oprindelige forskrift, hvor forskriften blev sparket til hjørne, 
er flere af foreningens medlemmer blevet kontaktet af forvaltningen. Medlemmerne har givet 
deres inputs til indholdet af en ny forskrift. Desværre er det svært at læse af det reviderede 
udkast, at der overhovedet har været en dialog med byens arrangører. 
 
Den overordnede opfattelse er, at forskriften reelt sætter en stopper for arrangementer i byens 
rum, hvor musik indgår som element. 
 
Støjgrænse 
Grænseværdierne i forskriften er stadig så lave at det i praksis er et stop for arrangementer i 
byens rum, hvor musik indgår som element. Akustisk musik vil i mange tilfælde overskride 
forskriftens støjgrænser. På mange pladser og områder, der reguleres af forskriften, vil byens 
baggrundstøj overstige de opsatte db- grænser. Erfaringen fra foreningens medlemmer er, at det 
er det samlede pres på byen, der giver anledning til træthed blandt enkelte borgergrupper. Ikke 
musikken isoleret. Foreningen anbefaler at man i stedet forpligter arrangørerne til at indgå i dialog 
med beboere, der kan være berørt af gener ved det enkelte arrangement, så generne mindskes. 
 
Dispensationsmuligheder 
Forskriften definerer en dispensationsmulighed. Foreningens medlemmer har tidligere fået oplyst 
at man fra TMFs side ikke vil gøre brug af denne. Der savnes retningslinjer for 
dispensationsmuligheden. Hvilke områder vil være åben for dispensation? I hvilken form vil den 
blive givet etc. Foreningens medlemmer er professionelle arrangører, der får meget svært ved at 
engagere deres økonomi i projekter med så uklare myndighedsbestemmelser. Det er simpelthen 
for usikkert. 
 
Krav om målinger 
Forskriften påfører den enkelte arrangør en voldsom omkostning til at udarbejde certificerede 
støjmålinger inden arrangementsafvikling. Mange af byens tilbagevendende musikarrangementer 
er støttet af KFU og er gratis at deltage i for byens borgere og de mange tilrejsende turister. Et 
krav om målinger fra kommunens side kan i mange tilfælde overstige det samlede budget ved et 
udendørs arrangement. Kun de allerstørste professionelle arrangører vil kunne bære en sådan 
omkostning. Et krav om certificeret støjmåling vil være lig med aflysning af alle mindre 
arrangementer der møder dette krav. 
Foreningens medlemmer er nysgerrige efter at få kommunens bud på hvor pengene skal komme 
fra? 
 
Retningslinjer for tilladelser 
Forskriften definerer antallet af dage hvor de enkelte områder kan anvendes til arrangementer, 
men definerer ikke hvordan dagene fordeles til byens arrangører. Foreningens medlemmer 
ønsker svar på hvordan forvaltningen har tænkt sig at fordele tilladelserne. 
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Forslag til ændringer af forskriften 
Foreningen anbefaler følgende ændringer til forskriften: 

1. at det dominerende fokus i forskriften omhandlende regulering af db-grænser ændres 
radikalt eller helt droppes. 

2. at krav om certificerede støjmålinger fjernes fra forskriften. Alternativt finansieres / 
udføres af Københavns Kommune. 

3. at man forpligter arrangører til at gå i dialog med borgere om at mindske gener ved 
udendørs arrangementer, hvor musik indgår som element, på samme måde som man 
forpligter arrangører til at varsle naboer 

4.  at der udarbejdes meget klare retningslinjer for dispensation fra en ny forskrift. 
5. at der udarbejdes meget klare retningslinjer for hvordan antallet af arrangementsdage 

fordeles imellem arrangementsansøgningerne. 
 

En velafviklet koncert vil resultere i et niveau op til 90-95dB ved nærmeste beboelse i de fleste 
gader og stræder. Foreningens opfattelse er, at en velafviklet begivenhed med professionelle 
lydteknikere, kan holde dette niveau ved nærmeste beboelse uden at skabe uhensigtsmæssige 
beboergener. 
 
Slutteligt vil vi understrege at vi er stærkt bekymrede for byens udvikling, hvis forskriften i sin 
nuværende form vedtages. København har igennem de sidste 15 år tilkæmpet sig en 
international position som en levende by med et rigt kulturliv der blandt andet gør brug af byens 
rum til gavn for borgere og tilrejsende. Forskriften vil sætte byen årtier tilbage kulturelt.” 
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AD 4) Bilag: Overblik over Strøms indsats 2018 
 
Netværk 
Strøm samler 500+ medlemmer af netværk af københavnske kulturaktører. 
 
 Aktivitet, et udvalg 

● 24. april: åbent brev imod forskriften sendes til Borgerrepræsentationen medunderskrevet 
af 70+ kulturaktører. 

● 24. april: deltagelse i dialogmøde med kulturarrangører, Teknik- og Miljøforvaltningen og 
Kultur- og Fritidsforvaltningen. 

● 30. april: telefonmøde med TMU-medlem Jakob Næsager (C). 
● 30. april: møde med TMU-medlemmer Niels Bjerrum (A) og Marcus Vesterager (A). 
● 1. maj: møde med KFU-medlem Simon Strange (A). 
● 7. maj: møde med KFU-medlem Maria Frej (F). 
● 18. maj: 500+ kulturaktører - bla. dig og jer - samles om at indsende 124 høringssvar til 

TMFs evaluering af forskriften. 
● 28. maj: møde med TMU-medlem Mette Annelie Rasmussen (B). 
● 31. maj: udsendelse af pressemeddelelse fra en gruppe kerneaktører i kulturlivet 

bestående af Strøm, Copenhagen Pride, Sparta/Copenhagen Marathon, Golden Days, 
CPH:DOX, CPH PIX, Copenhagen Jazz Festival, Kulturnatten, Distortion, Pumpehuset 
og e-sports-arrangøren RFRSH. 

● 4. juni: lancering af underskriftsindsamling 
(https://www.skrivunder.net/skalmusikforbydesikbh) 

● 7. juni: radiodebat med med TMU-medlem Jakob Næsager (C). 
● 8. juni: møde med Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø). 
● 13. juni: telefonmøde med TMU- og KFU-medlem Alex Vanopslagh (I). 
● 14. juni: telefonmøde med TMU-medlem Fanny Broholm (Å). 
● 15. juni: telefonmøde med Hannibal Camel Holt (Københavns BeboerNetværk). 
● 15. juni: møde med TMU-medlem Klaus Mygind (F). 
● 19. juni: underskriftsindsamling lukkes med 27.248 underskrifter på blot to uger. 

Indsamlingen er den tiende mest underskrevne nogensinde på skrivunder.net. 
● Sommeren igennem: Møder, telefonmøder, rådgivning og dialog med alle byens 

lokaludvalg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, kulturaktører 
m.fl. 

● 14. september: møde med Københavns BeboerNetværk. 
● Sensommer/efterår/vinter: Fortløbende etableringsproces af en brancheorganisation for 

kultur- og bylivsaktører i hovedstaden - Foreningen for Oplevelser & Festivaler i 
København (arbejdsnavn / under stiftelse) - i samarbejde med 30 af Københavns 
markante tilbagevendende begivenheder, bl.a. Sparta, Copenhagen Pride, 
filmfestivalerne, Distortion, BlastProSeries, Golden Days m.fl. 

 
Presse, et udvalg 

● 15. maj, TV 2 Lorry: 76 kulturpersoner revser kommune i åbent brev: “Uholdbart og 
absurd”. 

● 4. juni, Politiken: 7.000 mennesker skriver under på højere musik i Københavns gader. 
● 4. juni, Gaffa: Underskriftindsamling: Skal musik forbydes i København? 
● 5. juni, TV 2 Lorry: 500 kulturpersoner bag underskriftsindsamling: “Skal musik 

forbydes?”. 
● 6. juni, Berlingske: Politikere: København må gerne skrue op for musikken. 
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● 6. juni, Noisey: Vi spurgte en lyddesigner, hvor latterlig København Kommunes 
støjgrænse egentlig er. 

● 7. juni, Radio24syv: AK24syv. 
● 7. juni, Berlingske: René Fredensborg: Hvis det larmer i byen, så flyt dog på landet. 
● 8. juni, Radio24syv: René linjer. 
● 8. juni, Børsen: Strøm Festivals direktør frygter ny lydgrænse: "København bliver verdens 

kedeligste by". 
● 12. juni, TV 2 Lorry: Knap 24.000 vil have mere larm i København. 
● 13. juni, DR P1: P1 Morgen. 
● 13. juni, DR P4: Klik. 
● 15. juni, Heartbeats Radio: Mango Drive. 
● 16. juni, DR P6 Beat: Weekend med Carsten Holm.  
● 17. juni, Politiken: Borgmester vil skrue op for støjgrænsen: Det er vigtigt for mig, at vi 

bevarer byens kulturnerve. 
● 18. juni, DR: Efter massive protester: Der tegner sig politisk flertal for at lempe 

støjgrænser. 
● 19. juni, Berlingske: Udvalg vil revidere støjgrænser i København: »Det er gået for vidt. 

Hvis man vil have ro, må man flytte et andet sted hen«. 
● 19. juni, TV 2 Lorry: Stort politisk flertal vil skrue op for musikken i København. 
● 22. juni, Weekendavisen: Det psykiske støjbarometer. 
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