
Indre By Lokaludvalg er nedsat af Københavns Borgerrepræsentation. Lokaludvalget består af 
repræsentanter fra det lokale foreningsliv og de politiske partier i Borgerrepræsentationen. 

Det står for den lokale københavnerdialog i samarbejde med Københavns Kommunes 
forvaltninger mellem københavnere i Indre By og Borgerrepræsentationen. 

Teknik- og Miljøudvalget 
 
 
 
 
 
 

Vedr. punkt 9 på dagsordenen for Teknik- og Miljøudvalgets møde 
den 6. december 2021: 

På vegne af Indre By Lokaludvalg beder jeg hermed Teknik- og 
Miljøudvalget om at pålægge Teknik- og Miljøforvaltningen at 
meddele arrangøren af Distortion, NusNus Aps, afslag på 
ansøgningen om gadefester i Indre By og langs havneområderne på 
Christianshavn overfor Indre By. 

Distortion er en årlig kaotisk, støjende pestilens for beboerne og de 
lokale erhvervsdrivende i Indre By. Vi har et hverdagsliv, der skal 
fungere. De fleste af os skal på arbejde eller i skole om morgenen. Så 
det er illusorisk at tro, at gadefesterne kan få en solid, lokal 
forankring blandt beboerne i Indre By, sådan som Teknik- og 
Miljøforvaltningen stiller som vilkår i udkastet til rammetilladelse. 

Det er også illusorisk at tro, at NusNus Aps formår eller i praksis vil 
nedskalere gadefesterne i forhold til andre år, sådan som de lægger 
op til. 
 
Hverken kapacitetsoplysningerne eller tidsrummene for gadefesterne, 
der omtales i ansøgningen fra NusNus Aps, står til troende. NusNus 
Aps har sjældent haft styr på publikumstilstrømningen og har aldrig 
haft styr på omfanget af ulovlige Distortion-efterfester i eller 
omkring Distortion-områderne. Vores erfaring er, at efterfesterne 
omkring Distortion-områder er højlydte. 

Distortion-festerne har haft sin tid og bringer intet godt nyt til 
København som oplevelsesby. NusNus Aps må finde på noget andet, 
der matcher hverdagslivet i Indre By, eller flytte deres gadefester 
hen, hvor de måtte være ønsket.  

Afslutningsvis konstaterer jeg, at Teknik- og Miljøforvaltningen 
heller ikke i år har hørt Indre By Lokaludvalg om udkastet til 
rammetilladelsen til Distortion, inden sagen kom på Teknik- og 
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Miljøudvalgets dagsorden. Der har heller ikke været borgerdialog om 
rammetilladelsen. 

Det harmonerer ikke med, at Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker, 
at københavnerne skal opleve forvaltningen som professionel, lydhør 
og inddragende på måder, der giver mening for københavnerne, for 
forvaltningen og for byen generelt. Her henviser jeg til et møde, som 
lokaludvalgenes formænd havde med teknik- og miljøborgmesteren 
og Teknik- og Miljøforvaltningen den 9. november 2021 om 
forvaltningens taskforce om københavnerinddragelse, - dialog og -
høring.  

Dette brev kommer på dagsordenen for Indre By Lokaludvalgs møde 
den 9. december 2021. Jeg sender jer hurtigst muligt efter mødet de 
supplerende bemærkninger, som lokaludvalget måtte have til sagen. 

Med venlig hilsen 

Bent Lohmann, 
formand 


