
 
   

 

Notat om arrangementspuljen og opgørelse over 

arrangementer i bydelene 

 

Teknik- og Miljøudvalget har fået en henvendelse fra 

Vanløse Lokaludvalg om tildelingen af økonomiske støtte 

fra Arrangementspuljen til arrangementer i Vanløse. Det 

fremgår af henvendelsen, at udvalget ikke kan nikke 

genkendende til, at der skulle være sket en stor stigning 

i antallet af arrangementer i Vanløse og bydelens 

generelle udbud af arrangementer. Vanløse Lokaludvalg 

finder det bl.a. problematisk, at knapt halvdelen af de 

arrangementer, der er givet tilladelse til – og derfor 
tæller med ved kategoriseringen af hvilke bydele, som har 

flest arrangementer – er gademøder som Jehovas Vidne 
afholder, og at arrangementer såsom gademøder, 

loppemarkeder eller lignende tilbagevendende arrangementer 

ikke er relevante at inddrage ifm. tildelingen af tilskud 

fra arrangementspuljen eller ift. at sikre en bredere 

geografisk fordeling af arrangementer i hele byen.   

 

Der er rejst to problemstillinger i henvendelsen fra 

Vanløse Lokaludvalg. Den ene problemstilling angår 

optællingen af arrangementer i de københavnske bydele. Den 

anden – og relaterede – problemstilling omhandler 
væsentligheden af, at arrangementer vurderes ud fra 

relevans ift. de kriterier, der ligger til grund for 

tilskud i Arrangementspuljen.  

 

Optælling af arrangementer 

Optællingen af arrangementer afspejler definitionen af 

arrangementer i Københavns Kommune, der både rummer det 

lovgivningsmæssige grundlag for midlertidige aktiviteter i 

det offentlige rum og variationen i de aktiviteter, der 

faktisk ansøges om som et arrangement. 

 

Der er stor variation inden for typen af arrangementer, 

der afholdes i København, og byens rum er skueplads for en 

lang række tilbagevendende og enkeltstående arrangementer. 

Et arrangement kan f.eks. være sportsbegivenheder, 

udstillinger, koncerter, vejfester, demonstrationer, 

markeder, byhaver, infostandere, indsamlinger, 

oplysningsaktiviteter som Jehovas Vidne m.v. Dette 

indbefatter således også aktiviteter som ’tager 
opstilling’, og som ikke som sådanne ’støjer’ eller giver 
trafikale gener. Alle disse aktiviteter, uanset om der 
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primært er tale om en opstilling eller et 

publikumsarrangement, favnes inden for vejlovens 

bestemmelser om såkaldt særråden over vejarealet, og det, 

Københavns Kommune karakteriserer som et arrangement.  

 

Igennem en årrække har gademøder såsom Jehovas vidne og 

UNICEF, og tilbagevendende loppemarked mv. ansøgt om at 

anvende offentlige vej- og parkarealer som arrangementer. 

De har også indtil nu indgået i den samlede optælling af 

arrangementer i Københavns Kommune. Der er tale om en 

særråden over vejarealet ligesom alle andre typer af 

arrangementer, der afholdes i Københavns Kommune. 

 

Forvaltningen anerkender, at der er en stor variation i 

arrangementer i Københavns Kommune. Det vil dog være 

kompliceret og uforholdsmæssigt ressourcekrævende at 

vurdere, hvilke arrangementer, der skal inkluderes og 

ekskluderes i optællinger af arrangementer, da det vil 

kræve en kvalitativ læsning og vurdering af hvert enkelt 

arrangement. Forvaltningen tilladelse til mere end 2.000 

arrangementer om året og selv om der er gengangere blandt 

disse, er mange arrangementer også unikke i såvel form som 

indhold. Selv om Københavns Kommune stiller krav om en 

række oplysninger ifm. arrangementsansøgningen, så er det 

ansøgeren, der indgiver alle oplysninger – og 
sagsbehandlere må ikke ændre i oplysninger, selv om 

ansøgeren f.eks. har kategoriseret deres arrangement under 

en anden kategori end den, der passer bedst overens med 

selve arrangementet. Det kan derfor være en kompliceret 

affære at afgøre, hvilke arrangementer, der skal medtages 

og undtages, når forvaltningen opgør antallet af godkendte 

arrangementer i Københavns Kommune. Som udgangspunkt 

medtages derfor alt, når godkendte arrangementer opgøres i 

Københavns Kommune. Idet der i alle bydele foregår 

gademøder, loppemarkeder mv. giver denne praksis derfor 

netop en ensartet og lige behandling af alle bydelene. Når 

disse tal opgøres, ses der som regel også på udviklingen 

af arrangementer fra år til år samt på en række andre 

parameter for at kunne kvalificere denne udvikling 

nærmere. 

 

Vurderingen af arrangementer ift. tildelingskriterierne 

for Arrangementspuljen 

Når der tildeles midler fra arrangementspuljen, tildeles 

der bl.a. point ud fra kriteriet om spredning af 

arrangementer ud i hele byen. Dette gøres ud fra et 

politisk ønske om at understøtte aktiviteter i de bydele 

som har færrest arrangementer og aflaste de bydele, der 

har flest. Derudover lægges der også vægt på 

arrangementets størrelse og åbenhed ift. om der opkræves 

betaling til arrangementet. Det fremgår desuden ifm. 

ansøgning om tilskud fra arrangementspuljen, at 

arrangementspuljen er tiltænkt ansøgninger fra arrangører 

af offentligt tilgængelige arrangementer – f.eks. 
arrangører af sportsbegivenheder, kulturelle begivenheder 

eller begivenheder med oplysningsformål. Der ses derfor 
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ikke udelukkende på spredning i byen, når der tildeles 

tilskud fra arrangementspuljen.  

 

Ud af de 52 arrangementer, der har ansøgt om tilskud til 

logistiske rammeudgifter ved arrangementets afholdelse, 

vil der i 2019 blive givet tilskud til en række 

forskellige kulturelle arrangementer, som hen over året 

vil falde i forskellige borgeres interesse.  Der vil 

således i år blive ydet tilskud til arrangementer som 

”Alle kender Blaagaardsgade markedsdage og 
fællesspisning”; Mangfoldighedsfest; Midsommerfest i 
Utterslev Mose; Sankt Hans ved Emdrup Sø; og Bryggens 

Fødselsdagsfest.  

 

Rikke Sønderriis 

Konstitueret vicedirektør 


