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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af Andreas Nørgaard Petersen 

den 17. august 2022 om nye nattilladelser i Middelalderbyen 

 

Spørgsmål 

Nævnet ændrede praksis d. 18/9-2018 angående nattilladelser i Mid-

delalderbyen, med et generelt stop med mindre 'særlige forhold' 

gjorde sig gældende, eksempelvis gastronomi. 

 

Findes der en oversigt over hvilke nattilladelser i Middelalderbyen, der 

er givet efter denne ændring i praksis? 

 

Svar 
Den 18. september 2018 varslede Bevillingsnævnet med virkning fra 18. 

december 20218, at der ville blive indført en restriktiv praksis for nye nat-

tilladelser i Middelalderbyen.  

Bevillingsnævnets Sekretariat har udarbejdet vedhæftede opgørelse 

over nye nattilladelser i Middelalderbyen meddelt fra indførelsen af den 

restriktive praksis til og med Bevillingsnævnets seneste møde den 9. au-

gust 2022. 

Bevillingsnævnet har i den periode meddelt 12 nye nattilladelser til re-

staurationer beliggende i Middelalderbyen.  

Det Særlige Klageudvalg har herudover omgjort Bevillingsnævnets af-

slag på nattilladelse til Rosengården (Rosengården 11, st., 1174 Køben-

havns K). Rosengården er således meddelt nattilladelse til kl. 02.00 alle 

ugens dage.  

Dermed er i alt 13 restaurationer i perioden blevet meddelt nattilladelse i 

Middelalderbyen.   
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På sit møde den 16. juni 2021 evaluerede Bevillingsnævnet den restrik-

tive praksis i Middelalderbyen og Bevillingsnævnet præciserede, at der 

kan være særlige forhold, som gør, at Bevillingsnævnet kan fravige den 

restriktive praksis. Som et eksempel på sådanne særlige forhold nævnes 

nattilladelser, f.eks. til kl. 01.00, for spiserestaurationer med fokus på ga-

stronomi og høj kvalitet, såfremt ansøger i øvrigt har beskrevet et stærkt 

fokus på støjdæmpende tiltag for at begrænse nattelivsgenerne. 

 

Dette er også afspejlet i den nuværende Restaurations- og Nattelivsplan 

2021, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 4. november 2021, hvor-

efter Bevillingsnævnet kan meddele nye nattilladelser til kl. 01.00 for spi-

serestauranter (kategori A) med fokus på gastronomi og høj kvalitet, så-

fremt ansøger har beskrevet et stærkt fokus på støjdæmpende tiltag mv. 

for at sikre begrænsning af nattelivsgener for de omkringboende. For-

målet er at understøtte Københavns status som gastronomisk centrum 

med et højt niveau.    

 

Det bemærkes i den forbindelse, at 8 af de 13 restaurationer nævnt ne-

denfor er spiserestauranter og vurderes være omfattet af ovennævnte 

praksis om spiserestauranter med fokus på gastronomi og høj kvalitet.  

 

Eksempler på andre særlige forhold, der kan føre til, at Bevillingsnævnet, 

på trods af den restriktive praksis, har meddelt nye nattilladelser kan f.eks. 

være den geografiske placering i Middelalderbyen, stedets særlige kon-

cept (f.eks. et spillested) og indrettelseshensynet (hensynet til de fore-

tagne investeringer) i sager, hvor ansøgning om fornyelse er modtaget 

for sent.  

 

Under alle omstændigheder er Bevillingsnævnet altid forpligtet at fore-

tage en konkret vurdering i hver enkelt sag, også i områder med restriktiv 

praksis. 
 

 

 

Med venlig hilsen 

Søren Pedersen 

Administrerende direktør 
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Meddelte nattilladelser pr. 9. august 2022 i områder omfattet af restrik-

tive praksis i Middelalderbyen: 

 

Møde 8. februar 2022 

• Ny Østergade 24, Ny Østergade 24, spiserestaurant med nattilla-
delse til kl. 01.00 alle ugens dage 

 

Møde 24. juni 2021 (Det Særlige Klageudvalg)  

• Rosengården, Rosengården 11, st., værtshus/bodega med nattilla-
delse til kl. 02.00 alle ugens dage 

 

Møde 15. april 2021 

• Restaurant Admiralgade 26, Admiralgade 26, spiserestaurant med 
nattilladelse til kl. 01.00 alle ugens dage  

 

Møde 11. marts 2021 

• Hvide Lam, Kultorvet 5 kld., bar med nattilladelse til kl. 02.00 alle 
ugens dage  

 

Møde 15. december 2020 

• Drop-Inn, Kompagniestæde 34, kld., spillested med nattilladelse til 
kl. 03.00 alle ugens dage  

• Café G, Kejsergade 2. st.tv, spiserestaurant og bar med nattilladelse 
til kl. 01.00 fredag-lørdag  

 

Møde 18. november 2020 

• Wessels Kro, Sværtegade 7, værtshus/bodega med nattilladelse til 
kl. 05.00 alle ugens dage  

 

Møde 21. oktober 2020 

• Christian IV, Højbro Plads 3/Store Kirkestræde 3, bar med nattilla-
delse til kl. 02.00 søndag-torsdag og til kl. 05.00 fredag-lørdag  

 

Møde 23. september 2020 

• PS Grill & Bar, spiserestaurant og bar med nattilladelse til kl. 01.00 
søndag-onsdag og til kl. 03.00 torsdag-lørdag og til nætter før hel-
ligdage 

 

Møde 10. august 2020 

• VinogsåVærten, Gothersgade 89, spiserestaurant med nattilladelse 
til kl. 02.00 fredag-lørdag  

 

Møde 10. juni 2020 

• Café Dan Turell, Store Regnegade 3, spiserestaurant og bar med 

nattilladelse til kl. 02.00 fredag-lørdag 
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• SULT, Vognmager 8B, spiserestaurant med nattilladelse til kl. 02.00 

alle ugens dage 

 

Møde 17. december 2019 

• Vingården, Vingårdstræde 21, spiserestaurant med nattilladelse til 
kl. 02.00 fredag-lørdag 
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