
Bilag 2 – Høringsudkast til Forskrift for udendørs musikarrangementer 
 

Forskrift for udendørs musikarrangementer 
Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse støjgener ved udendørs 
musikarrangementer, som afholdes i parker, på byens pladser og andre 
lokaliteter i Københavns Kommune. 
 
§ 1. Lovgrundlaget 

Miljøbeskyttelsesloven og Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 
BEK nr. 844 af 23/06/2017, §20 
 

Stk.2. Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den XXX 
 

Stk. 3. Reglerne i forskriften fritager ikke arrangøren for at indhente nødvendige 
godkendelser, tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder eller efter 
anden lovgivning. 
 

§ 2. Forskriftens gyldighedsområde 
Forskriften gælder i Københavns Kommune. 
 

§ 3. Definitioner 
Ved ”arrangør” menes den, der er ansvarlig for musikarrangementet i sin helhed.  
 

Stk. 2. Arrangøren er den fysiske eller juridiske person, som råder over 
arrangementsområdet. 
 

Stk. 3. Arrangøren eller en ansvarlig repræsentant for denne skal være til stede under 
hele musikarrangementets varighed. 
 

§ 4. Musikarrangementer 
Forskriften gælder for udendørs musikarrangementer, hvor der er offentlig 
adgang, som fx ved koncerter, gadefester, sportsarrangementer eller andre 
begivenheder, hvor der afspilles musik, under hele eller dele af arrangementet, 
som kan være til gene i omgivelserne. Derudover gælder forskriften for 
lignende arrangementer i telte.  
Forskriften gælder ikke for arrangementer, hvor lydniveauet er så lavt, at det 
ikke giver støjgener. Det gælder fx ved et støjniveau, under Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj. 
 

Stk. 2. Forskriften gælder også for udendørs musikarrangementer som afvikles i 
forbindelse med større begivenheder, fx sportsarrangementer og andre 
begivenheder, hvor der afspilles musik under hele eller dele af arrangementet.  
 

Stk. 3. Forskriften omfatter ikke tivoli, cirkus og andre lignende arrangementer. 
 

Stk. 4. Skt. Hans Aften og Nytårsaften er undtaget forskriftens bestemmelser. 
 

Stk. 5. Københavns Kommune afgør i tvivlstilfælde, om et musikarrangement er omfattet 
af forskriften, og hvad der henregnes som udendørs musikarrangement. 
 

§ 5. Københavns Kommune kan forlange dokumentation for, at der forefindes de 
nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder, 
ejere eller efter anden lovgivning.  
 



§ 6. Generelt 
For alle musikarrangementer jf. § 4 gælder, at arrangøren har anmeldelsespligt til 
Københavns Kommune, uanset om arrangementet finder sted på et offentligt eller 
privat areal.  
 

Stk. 2 Anmeldelsen skal være modtaget af Københavns Kommune senest 14 dage før 
arrangementet afholdes. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om dato, 
tidspunkt, varighed, sluttidspunkt og forventet støjniveau ved nærmeste beboelse. 
 

Stk. 3. Musikarrangementer må kun afholdes i tidsrummet mandage-torsdage kl.10-22, 
fredage og lørdage kl.10-24 og søn- og helligdage kl.10-22. 
 

Stk. 4. Stk. 3. gælder ikke for Rådhuspladsen og Refshaleøen Øst. 
 

§ 7. Regulering af specifikke pladser 
Arrangementet må i sin helhed ikke vare længere end angivet i bilag 1. 
 

Stk. 2. Antal af musikarrangementer på de enkelte arrangementsområder kan i et 
kalenderår ikke overstige det antal, som er angivet i bilag 1. 
 

Stk. 3. For musikarrangementer på pladser og gader uden for forskriftens bilag 1 gælder 
en støjgrænse på 70 dB(A), som Københavns Kommune på anmodning og efter en 
konkret vurdering af det enkelte musikarrangement kan hæve til 80 dB(A) for det 
pågældende musikarrangement. 
 

§ 8. Støjgrænser  
Lydniveauet fra musikken ved arrangementerne må ikke overstige de støjgrænser, 
som er angivet i bilag 1, eller som er angivet i § 7. stk. 3. 
 

Stk. 2. Støjgrænsen er udtrykt som det ækvivalente korrigerede støjniveau (dB(A)) og skal 
overholdes som et løbende gennemsnit over 15 minutter i det fulde 
musikarrangement.  
 

Stk. 3. Støjgrænsen gælder ved facaden til den fra det pågældende musikarrangement 
mest støjbelastede beboelse.   
 

Stk. 4. I tvivlstilfælde afgør Københavns Kommune, hvad der er den mest støjbelastede 
beboelse. 
 

§ 9. Krav til lydprøver 
Lydprøver skal så vidt muligt afholdes med anvendelse af teknisk udstyr som 
begrænser støjbelastningen i omgivelserne.  

Stk. 2. Lydprøver afholdes fra kl. 10.00 på arrangementsdagen eller mellem 10.00 – 18.00 
dagen før. 
 

Stk. 3. Lydprøver må have en tidsmæssig udstrækning på maksimal 2,5 timer. Dette 
gælder også afprøvning af monitoranlæg i tilfælde af, at lydprøver afvikles med fx 
anvendelse af mindre højtalere ved mixerpositionerne. 
 

§ 10. Krav til lydmålinger før og under arrangementet 
Københavns Kommune kan forlange støjmålinger eller beregninger udført af et 
firma, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen, med henblik 
på at indregulere, blokere og plombere lydanlægget ved lydprøverne. 



 
Stk. 2. Københavns Kommune kan forlange dokumentation for overholdelse af 

støjgrænser i form af en støjmåling eller beregning jf. stk. 1 før 
musikarrangementets afvikling og under musikarrangementet. 
 

Stk. 3. Beregning og måling af støj gennemføres efter reglerne herom, jf. bekendtgørelse 
nr. 974 af 27/06/2018 om kvalitetskrav til miljømålinger og Miljøstyrelsens 
vejledninger. Støjmålingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er 
akkrediteret til støjmålinger, eller af en person som er certificeret til at udføre 
sådanne målinger. 
Støjmålingerne skal være fyldestgørende for hele tidsrummet fra hvor 
lydprøverne finder sted samt under musikarrangementet. 
 

§ 11. Vilkår for indretning af pladsen 
Arrangementet på pladsen skal indrettes så unødigt støj i omgivelserne undgås, fx 
ved hensigtsmæssig placering af scene og højtalere, anvendelse af ophængte 
højtalere og delaysystemer. 
 

Stk. 2. Der skal så vidt muligt anvendes bystrøm for at begrænse anvendelsen af 
generatorer. 
 

Stk. 3. Anvendes der generatorer, skal arrangøren tage alle nødvendige forholdsregler 
for i videst muligt omfang at hindre unødig støj og lugtgener i omgivelserne. 
 

§ 12. Naboorientering 
Naboer og andre nærtboende skal orienteres særskilt og direkte om 
musikarrangementet. 
 

Stk. 2. Der skal anvendes relevante informationskanaler i forhold til de forskellige 
målgrupper, der vil blive berørt af musikarrangementet. Det kan enten ske via 
lokalpressen, ved husstandsomdelte løbesedler, digital orientering i form af 
nyhedsbreve, applikationer til mobiltelefoner eller lignende effektiv metode. 
 

Stk. 3. Det er arrangørens ansvar at sikre, at naboer og andre nærtboende bliver 
orienteret. 
 

Stk. 4. Københavns Kommune skal orienteres om, hvilket informationsmedie der 
anvendes og om orienteringens indhold. 
 

Stk. 5. Informationen til naboerne skal indeholde oplysning om kontaktpersoner, sted, tid 
og type af arrangementet, herunder omfanget og den tidsmæssige udstrækning af 
opsætning og nedtagning af udstyr og afholdelse af lydprøver. 
Der skal endvidere orienteres om andre forhold af væsentlig betydning for naboer 
og andre nærtboende herunder, hvad der er gjort for at nedbringe støjgener og de 
gener, som publikum kan medføre i forbindelse med musikarrangementet. 
 

Stk. 6. Frist for orientering af naboer er tidligst 4 uger før og senest 10 dage før 
musikarrangementet. Er orienteringen sket mere end 14 dage før 
musikarrangementets afholdelse, skal der ske fornyet orientering af naboer. 
En fornyet orientering skal ske senest 10 dage før musikarrangementet. 

§ 13. Dispensation 
Københavns Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne i forskriften.  



 

 

  

Stk. 2. Københavns Kommune kan i forbindelse med meddelelse af dispensation stille 
særlige vilkår til musikarrangementet.  
 

Stk. 3. Dispensation kan kun gives efter forudgående skriftlig ansøgning. Denne 
ansøgning skal indeholde en begrundelse for dispensationen. 
 
Ansøgningen skal indsendes til Københavns Kommune. 
 

Stk. 4. Musikarrangementet må ikke påbegyndes før den endelige, skriftlige dispensation 
er kommet arrangøren i hænde. 
 

§ 14. Yderligere krav 
Forskriften er ikke til hinder for, at Københavns Kommune i medfør af 
bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter, § 20, 
stk. 5 og anden relevant lovgivning kan stille krav om yderligere 
forureningsbegrænsning end foreskrevet i forskriften. 
 

§ 15. Afgørelse og klage 
Afgørelser, som er truffet efter denne forskrift, kan ikke påklages til højere 
administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 om 
miljøregulering af visse aktiviteter, jf. § 21, stk. 2. 
 

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller 
kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor Københavns 
Borgerrepræsentation har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelse af driften 
påklages, jf. § 23 i bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af 
visse aktiviteter. 
 

§ 16. Straffe og ikrafttrædelsesbestemmelser 
Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med 
bøde den, der 
1. overtræder grænseværdierne for støj jf. § 8. 
2. Undlader at anmelde et musikarrangement jf. § 6 
3. afvikler musikarrangementer uden for den angivne tidsperiode, jf. § 6. 
4. undlader at foretage foranstaltninger, der kan begrænse støjgener, jf. § 11. 
5. afvikler lydprøver uden for den angivne tidsperiode og længde jf. § 9. 
6. undlader at orientere naboer og andre, jf. § 12. 
7. overtræder vilkår for dispensation eller påbud. 

§ 17. Ikrafttrædelse 
Forskriften træder i kraft den XXX  
 



Bilag 1 Reguleringsparametre for specifikke lokaliteter 
Lokalitet Bydel Årligt max antal dage 

med hhv. lavt/højt 
niveau 
musikafspillende 
arrangementer  

Længste 
varighed 
i timer  

Støjgrænse: højeste 
støjniveau målt ved 
beboelsesfacade, 
dB(A) (lavt/ højt 
niveau) 

Amager Kulturpunkt, Musiktorvet Amager Øst 10/20 5 60/80 
Amager Strandpark Amager Øst 55 10 60 
Arsenaløen - pladsen ved Hal C Christianshavn 10 5 60 
Axeltorv Indre By 15 6 70 
Balders Plads Nørrebro 15 5 80 
Bellahøj Friluftsscene Brønshøj-Husum 20 5 70 
Bellahøjmarken Brønshøj-Husum 10 6 70 
Blågårds Plads Nørrebro 10/25 5 60/75 
Byparken Ørestad Amager Vest 10 6 70 
Bølgen, Kalvebod Brygge Indre By 10 3 70 
Charlottenborg Kunsthal Indre By 10 6 70 
Christiansborg Ridebane Indre By 10 10 70 
Christiansborg Slotsplads Indre By   10 70 
Churchill Parken Indre By 10 6 70 
Den Røde Plads Nørrebro 15 6 80 
Den Sorte Plads Nørrebro 10 6 70 
Enghave Plads Vesterbro 10 5 80 
Enghaveparken Vesterbro 15 6 80 
Femøren/ Tiøren Amager Øst 30 10 70 
Fisketorvet Vesterbro 5 5 70 
Flæsketorvet Vesterbro 20 6 75 
Frue Plads Indre By 6 6 80 
Fælledparken Østerbro 50 6 70 
Fælledparken, Dansepladsen Østerbro   6 60 
Fælledparken, Pavillionen Østerbro   6 60 
Gammeltorv Indre By 30 6 70 
Gråbrødre Torv Indre By 15 6 70 
Göteborg Plads Østerbro 15 6 80 
Halmtorvet Vesterbro 15 6 80 
Højbro Plads Indre By 20 6 70 
Islands Brygge Havnepark offentligt Amager Vest 15 3 75 
Islands Brygge Havnepark privat Amager Vest 15 3 75 
Israels Plads Indre By 20 6 70 
Kgs. Have Indre By 10 6 70 
Kgs. Nytorv Indre By 30 6 75 
Kløvermarken Amager Øst 10 10 70 
Kultorvet Indre By 30 6 70 



Litauens Plads Vesterbro 10/15 5 60/75 
Nikolaj Plads Indre By 20 6 70 
Nyhavn  Indre By 25 6 70 
Nytorv Indre By 25 6 80 
Nørrebroparken, Nord Nørrebro 10 6 70 
Nørrebroparken, Syd Nørrebro 10 6 70 
Ofelia Plads Indre By 30 5 80 
Refshaleøen, vest Christianshavn 30 5 60 
Refshaleøen, øst* Christianshavn 20     
Regnbuepladsen Indre By 15 6 70 
Rådhuspladsen* Indre By       
Sankt Hans Torv Nørrebro 15 5 80 
Skateparken/ AFUK Kgs. Enghave 20 6 70 
Valby Idrætspark Valby 5 10 70 
Valbyparken inkl. Festpladsen** Valby 20 10 70 
VerdensKulturCentret Nørrebro 20 6 70 
Vesterbro Torv Vesterbro 15 6 75 
Ørstedsparken Indre By 20 6 70 
Østre Anlæg inkl. Museumshaven Indre By 15 6 70 
NYTILFØJEDE PLADSER 
Søren Kierkegaards Plads Indre By 20 5 70 
Bibliotekshaven Indre By 20 5 70 
Kastellet Indre By 20 5 70 
Knippelsbro Nord, under broen Indre By 10 5 70 
Knippelsbro Syd, under broen Christianshavn 10 5 70 
Designmuseets Have Indre By     70 
Havnegade v. Nationalbanken Indre By 10 5 70 
*ingen tidsbegrænsning 
**Ingen koncerter i perioden 1. november til 31. marts 

 


