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Udkast til høringssvar Vedr. Forskrift for udendørs 

arrangementer.  

Valby Lokaludvalg har modtaget høring om forskrift for udendørs 1 
musikarrangementer. Høringen er behandlet i lokaludvalget Kultur- og 2 
Idrætsudvalg den 25. august, og på Valby Lokaludvalgs ordinære 3 
møde den 13. september.  4 
 5 
Grundlæggende mener udvalget, at vi skal have en by, hvor der er 6 
mulighed for at lave musik, og hvor der er tilbud til både unge og 7 
ældre. Man skal dog tage hensyn til hinanden, og det er vigtigt at lytte 8 
til de borgere, der bor et sted, hvor de er meget plagede af udendørs 9 
musikarrangementer. Uden en forskrift med retningslinjer ville vi 10 
være på herrens mark.  11 
 12 
Det har dog været svært at lave et svar på høringen, da materialet 13 
består af en mængde paragraffer, der ikke er voldsomt læsevenlige. 14 
Udvalget vil opfordre til, at forskriften bliver serveret på en lettere 15 
tilgængelig måde for borgerne.   16 
 17 
Pladser i Valby  18 
I Valbyparken anser vi 20 musikarrangementer årligt som et meget 19 
højt antal, som vi gerne så nedsat til halvdelen. Der ligger både 20 
nyttehaver og kolonihaver tæt på festpladsen, som folk gerne vil bruge 21 
i deres fritid, uden at blive udsat for larm. Den korte periode, hvor 22 
arrangementer kan afvikles i parken, mener vi er et yderligere 23 
argument for at nedsætte antallet.   24 
Antallet af musikarrangementer i Valby Idrætspark anser vi for at 25 
ligge på et rimeligt niveau.  26 
 27 
Forskriften tager ikke højde for arrangementer, hvor musikken ikke er 28 
den primære aktivitet, men blot er ledsagende til en aktivitet. Dette 29 
kan dog også være gevaldigt højt og generende for omgivelserne, og 30 
det vil Valby Lokaludvalg opfordre til at tage med.  31 



 

 Side 2 af 2 

Til slut håber vi at forvaltningen er lydhør, hvis der indkommer 32 
forslag til yderligere pladser, der bør være dækket ind under 33 
forskriften, men som ikke er det i dag.   34 
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Med venlig hilsen,  
 
Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg  
Villy Sørensen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget  
 
 


