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Nr. 15 Restaurations- og Nattelivsplan, fællesindstilling 
 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 27. 

april 2017 

 
 

Indstillingen blev godkendt med 50 stemmer imod 1. Ingen 
medlemmer undlod at stemme.   

 
For stemte: A, B, C, F, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen. 
Imod stemte: I. 

 
Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Venstre, SF, 
Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti afgav følgende 
protokolbemærkning:  

 
”Partierne vil efter høringen af forslaget til en Restaurations- og 
nattelivsplan med tilhørende bruttokatalog få udarbejdet en færdig 
handleplan med finansieringsforslag, der kan godkendes i BR 
umiddelbart forud for budgetforhandlingerne for budget 2018. 
Partierne er indstillet på at vedtage en handlingsplan der prioriterer de 
værktøjer, der vurderes at have stor konkret virkning på kort sigt (1-2 
år).  
Partiernes ambition er, at handlingsplanen skal medføre resultater på 
kort sigt og nedbringe generne i Vestergade, Studiestræde, Lars 
Bjørns Stræde, Skt. Peders Stræde, Teglgårdsstræde, Gothersgade ved 
Kongens Nytorv og i sommerperioden på Islands Brygge samt et 
mindre antal udvalgte steder hvor geneniveauet også er kritisk højt. 
Med andre ord skal der skabes en bedre balance mellem København 
som fest- og som boligby.  
Udover at arbejde for et tættere samarbejde og koordinering med 
politiet, så især støjgenerne fra festen i gaden nedbringes, er det 
hensigten at styrke Bevillingsnævnets praksis hvad angår fastsættelse 
af vilkår f.eks. dørmænd i forbindelse med nattilladelser, øget 
samarbejde med restauratører og opfølgning på, at de givne 
bevillinger, nattilladelser og øvrige vilkår overholdes.  
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Et væsentligt omdrejningspunkt i handlingsplanen er en udvidelse af 
nattelivsvagten, der fører tilsyn og håndhæver de påbud og tilladelser, 
som kommunen giver til nattelivet, og som er fysisk tilstede om natten 
i de konkrete udvalgte gader, hvor generne er størst. Nattelivsvagterne 
vil få ansvar og redskaberne til at sætte ind med et bredt katalog af 
effektive midler i de konkrete gader, hvor kommunen vil have 
nedbragt generne til et mere rimeligt og acceptabelt niveau f.eks. 
lettere klageadgang for borgerne, direkte dialog med de involverede 
parter, mulighed for at reagerer med øjeblikkelig sanktion, hurtig 
rapportering af gener og tilbagemelding om klare brud på givne vilkår 
til Bevillingsnævnet og øvrige relevante forvaltningsenheder og 
registrering af øget behov for mere renhold og spuling.  
København skal stadig være en levende by med et attraktivt byliv også 
om natten. Derfor skal der gøres mere for at gøre det attraktivt at feste 
og mødes socialt steder hvor det generer færre mennesker, hvilket skal 
indarbejdes i det kommende gennemsyn af støjregulativet. Desuden 
har København brug for en festivalplads til effektiv håndtering af de 
helt store begivenheder, som af hensyn til en logistik der generer 
færrest mest oplagt kan ligge i Kløverparken.  
Partierne vil sætte handling bag ordene og forventer et 
finansieringsbehov i de kommende budgetforhandlinger for at kunne 
opnå den ønskede effekt af handlingsplanen. Der er ikke brug for 
symbolpolitik, men for handling der virker. Da det er komplekse 
problemer der er vanskelige at løse er der behov for en fokuseret 
indsats på et koncentreret område, hvor der bruges unikke og 
individuelle løsninger, snarere en generelle eller principielle tiltag. ”  
 
Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning 
fra udvalgsbehandlingen:  

 
”Vi finder, at der som udgangspunkt ikke bør gives flere bevillinger til 
servering efter midnat i hverdagene i beboelsesområder. Om muligt 
bør der stilles krav om rygelokaler til restaurationer med bevilling til 
at servere efter midnat i hverdagene i beboelsesområder. Spontane 
gadefester må håndteres af Politiet, og kommunen må om nødvendigt 
have en støjvagt, der kan tilkaldes og bistå med kontakten til Politiet. 
Kommunen bør løbende sikre renholdelsen også i gader, hvor der 
hyppigt opstår spontane gadefester i beboelsesområdet og om muligt 
opfordre de festende til at søge hen til steder eller pladser, hvor der 
ikke umiddelbart er beboere som naboer. 
Det er vigtigt, at kultur- og festlivet i hverdagene ikke går 
unødvendigt meget udover beboerne i hverdagene.” 

 
 

Liberal Alliance videreførte deres protokolbemærkning fra 
udvalgsbehandlingen:  
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”Liberal Alliance mener, at problemet skal løses i samarbejde med 
restaurations- og nattelivet. Men løsningen er ikke mere regulering og 
kommunal indblanding. Mange områder er allerede dækket ind af 
myndigheder og lovgivning, der blot skal håndhæves”. 
 
 


