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15 FORSLAG TIL  

ET MERE ANSVARLIGT OG HENSYNSFULDT KØBENHAVN  

 

København har et varieret, populært og professionelt natteliv, som skaber mange 

arbejdspladser i kommunen og giver et væsentligt økonomisk bidrag gennem skatter og 

afgifter. Derudover bidrager det professionelle natteliv til, at vi har et attraktivt 

turismeprodukt, som kan sætte København på verdenskortet som en by, man meget gerne 

vil besøge.  

Der er dog steder i Indre By, hvor borgere er generet af festglade mennesker og gæster fra 

det professionelle natteliv. Generne opstår, når de festende er på gaden, ved kajen, på 

kanten af springvandet og i offentlige parker. Derudover er det også unge mennesker, der 

ikke har adgang til barer og diskoteker, som i stedet kan forsyne sig hele natten med alkohol 

fra detailhandlen. 

I det professionelle natteliv er de københavnske barer og diskoteker forpligtet til at skabe 

trygge rammer og sikre overholdelse af støjgrænser. Det professionelle natteliv i København 

tager i dag et stort ansvar for at holde orden udenfor deres beværtninger ved at sørge for ro 

og orden i køerne, håndtere berusede mennesker, rydde op og sikre rengøring.  

Vi skal have et trygt natteliv i København, og Københavns Kommunes årlige 

tryghedsundersøgelse for 2020 viste, at utrygheden i aften- og nattetimerne nu er det 

laveste målt, siden målingerne startede for mere end 10 år siden. Det er en positiv udvikling, 

der skal fastholdes og udbygges.  

Det professionelle natteliv i København er klar til i en fælles indsats med kommune og politi 

at finde de løsninger, der skal til for at få et mere ansvarsfuldt København i balance. DRC og 

HORESTA foreslår derfor, at borgere, erhvervsliv og Københavns Kommune bliver enige om 

at igangsætte en række forslag til indsatser, der kan være med til at skabe et mere ansvarligt 

og hensynsfuldt København.  

DRC og HORESTA foreslår: 

 

1. Mere politi  

Politiet har været synlig i gadebilledet under COVID19-krisen. Det skal fortsætte. Politiets 

tilstedeværelse er nødvendig for at håndhæve ro og orden i det offentlige rum – og alene 

politiets tilstedeværelse kan forebygge potentielle konflikter. Samarbejde mellem politi, 



 

 

natteværter og de professionelle nattelivsvirksomhederne skal samtidig styrkes og 

intensiveres.  

2. Flere natteværter 

Kommunale medarbejdere som Natteværter gør et vigtigt arbejde. Det skal udbygges og 

sikres ved øget kommunal bevilling. Flere natteværter på gaderne i Indre by vil aflaste 

politiet, der så kan koncentrere indsatsen om den de større opgaver. 

3. Mere støjpatrulje 

Støjpatruljen er med til at sikre, at det professionelle natteliv holder sig indenfor de fastsatte 

støjgrænser. Den indsats skal fortsætte og udvides, så borgere kan kontakte støjpatruljen på 

flere tidspunkter af døgnet. Men oftest kommer støjen ikke fra det professionelle natteliv og 

derfor er det vigtigt, at støjpatruljen systematisk registrerer og samler viden om byens 

støjkilder. 

4. Nattelivsenhed skal sikre initiativer for et mere trygt natteliv  

Borgmesteren i henholdsvis Næstved og Aalborg har med succes ændret nattelivet ved at 

sætte sig i spidsen for en fælles indsats. Københavns Kommune skal tilsvarende samle en 

nattelivsenhed med repræsentanter fra det professionelle natteliv, fra detailhandlen og 

turismeerhvervet, med repræsentanter fra politi, kommune og uddannelsessektoren, med 

repræsentanter fra beboere og unge samt med repræsentanter fra frivillige indsatser som 

Fonden for Socialt Ansvar. Sammen skal der udvikles og sikres initiativer til at skabe et 

endnu mere trygt natteliv uden vold og narko.  

5. Forsøg med begrænset salg af alkohol fra detailhandel 

For at reducere omfanget af gadefester i indre by med de affalds- og støjgener, der ofte 

følger med, bør der etableres en forsøgsordning i en periode på to år, hvor detailhandlen 

begrænses til ikke at sælge alkohol i indre by i f.eks. tidsrummet 20.00-08.00. 

6. Indfør alkoholfri zoner på udvalgte gader og pladser  

Festen i gaden skal begrænses, da det kan være en kilde til støj, skrald, og vold. Der skal 

derfor indføres alkoholfri zoner på udvalgte gader og pladser i København, så denne 

uheldige adfærd kan brydes.   

7. Indfør trafikrestriktioner i Indre By fra kl. 24-06  

Nattens trafik er en stor kilde til støj, og særlig partybusser, cruisende biler og cykeltaxa’er 
med høj musik støjer. Beboere i Indre by peger på, at dette er en af de primære årsager til 

den larm, som plager Indre by. Ved at indføre trafikrestriktioner om natten i udvalgte 

områder af Indre By skal disse støjkilder begrænses, og ved at forbyde adgang for særlig 

’muskelbilerne’ kan det bidrage til at salget af hårde stoffer i nattelivet begrænses.  

8. Etablér drop-off zoner for partybusser 

De såkaldte partybusser med festglade mennesker og høj musik skal tildeles udvalgte drop-

off zoner, hvor støjen fra bussen og de festende generer mindst muligt. 



 

 

9. Rygeloven skal følges op med tildeling af udendørs areal til virksomhederne 

Når gæster i det professionelle natteliv skal ryge, er de nødt til at gå udenfor beværtningen. 

Her er det oplagt at tildele et afgrænset område til virksomhederne, hvor gæster må opholde 

sig, og hvor virksomheden kan lave støjafskærmning og sikre renhold. En tildeling af et 

afgrænset område foran virksomheden med mulighed for afskærmning bør forpligte ejeren 

til at sikre orden, nedbringe støj, påvirke gæsternes opførsel, og naturligvis rydde op efter 

gæsterne.    

10. Lav forsøg med særlige ”ret og pligt gader” 

Der skal laves forsøg i udvalgte gader som Vestergade og Sværtegade, hvor de 

professionelle nattelivsvirksomheder tildeles flere pligter i forhold til bl.a. øget renhold og 

rengøring mod til gengæld at få flere muligheder for at bruge fortov og vej og indrette det 

med støjdæmpende tiltag. 

11. Der skal opsættes flere skraldespande og mobile toiletter 

Der bør ikke flyde skrald i gaderne eller lugte af tis i gadeportene. Ved at opstille flere 

skraldespande og mobile toiletter, skal det begrænses, at folk smider skrald på gaden eller 

tisser på steder, hvor det absolut ikke er i orden at gøre dette.  

12. Offentlige biler, maskiner m.v. skal være eldrevne og ikke anvendes mellem kl. 24-06  

Fejemaskiner, løvblæsere, affaldsbiler og meget andet larmer og tager over, når byens 

gæster går hjem. Det skal gøres mere hensynsfuldt, således, at det samlede støjniveau i 

byen mindskes. Derfor skal al offentlig service være el-drevet og gennemgå et støj-tjek.  

13. Kampagne om unges alkoholkultur  

Kampagner målrettet de unge om alkohol har en oplysende og gavnlig effekt. 

Nattelivsvirksomheder, folke- og gymnasieskolerne, SSP, De Unge Natteravne, Københavns 

Kommune, Alkoholpartnerskabet og Sundhedsstyrelsen skal gennemføre en fælles 

kampagne for en mere ansvarlig alkoholkultur. Alle skal deltage og bidrage. 

14. Pulje til støjdæmpende og forskønnende tiltag i det offentlige rum 

Flere træer og mere beplantning kan være med til at dæmpe støjen. Bedre og intelligent 

belysning kan være med til at fremme en ønsket adfærd på gader og stræder. Disse og 

andre tilsvarende støjdæmpende tiltag i det offentlige rum skal bidrage til at nedbringe den 

samlede oplevelse af støj i byrummet. 

15. Støtte til støjdæmpende tiltag i private støjplagede boliger 

Beboere i Indre By skal kunne få støtte til at iværksætte støjdæmpende tiltag, hvad enten det 

er tekniske undersøgelser af, hvordan støjen kan nedbringes i en boligblok eller det er 

lydisolerende vinduer til fredede bygninger. Det skal være muligt at få støtte til løsninger 

målrettet borgerne i Indre by.  



Oplæg til input til Nattelivsplanen 2021-2024

Anbefalingens titel: 

Aktører, der står bag udformningen af anbefalingen: 

Som beskrevet i Fællesindstillingen til Revision af Restaurations- og Nattelivsplanen og 
etablering af Advisory Board (se bilag til Advisory Boardets første møde) vil den nye 
Restaurations- og Nattelivsplan i udgangspunktet blive disponeret i følgende 3 dele:  

1) En visionsdel, som sætter en retning (og langsigtede mål) for Københavns natteliv 
Herunder forslag vedrørende hvilken fest- og oplevelseskultur nattelivet skal 
understøtte, adfærdsforandring blandt gæster og beværtninger samt forslag 
understøttende øget tryghed og respekt i nattelivet. Visionsdelen kunne også indeholde 
forslag om en samlet strategi, en nattelivsorganisation og lignende mv. 

2) En miljødel, med forslag til begrænsning af gener fra nattelivet 
Miljødelen vil have fokus på konkrete indsatser i forhold til at begrænse gener fra bl.a. 
affald, lugt, trafik og støj. Herunder forslag vedrørende zone-inddelinger af byen, re-
tænkning af bevillingsprocessen, forslag vedrørende ændring af regler for udeservering 
og ændring af restaurationernes ansvar for udendørs områder, tilsyn for håndhævelse mv. 

3) En Restaurationsplan inkl. Vejledning om opnåelse af alkoholbevilling og 
nattilladelse 
Restaurationsplanen vil have fokus på juridisk regulering af serveringsstederne. Herunder 
f.eks.  åbningstider i forbindelse med afgørelser om alkoholbevilling og nattilladelse i 
bevillingsnævnet samt forslag om lokal-differentieret regulering af f.eks. 
Middelalderbyen og Indre Nørrebro eller re-tænkning af varslingszoner og bevillinger ud 
fra en helhedsplan af byen. 

Hvilken af ovenstående dele knytter anbefalingen sig til?  

Hvilke(t) løsningsforslag fra Dialogforummet fra 3. marts 2020 lægger anbefalingen sig 
op ad? 

Mini-arrangementspulje 

Københavns Frie Promotere 

Anbefalingen knytter sig til visionsdelen og bidrager med forslag til hvordan det 
langsigtede mål om et mere kulturdrevet og trygt natteliv kan opnåes.

6. Tilgængelige og gennemsigtige puljemidler til mindre kulturaktører.  
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Problemstilling 

De mindre kulturaktører, der arbejder med kunstneriske formater i nattelivet og 
styrker en sundere og mere inkluderende klubkultur, er typisk drevet af frivillige 
foreninger og organisationer. Disse aktører repræsenterer et natteliv med mere 
fokus på opbygningen af sociale og kulturelle fællesskaber end på alkoholsalg og 
kommerciel virksomhedsdrift. 

Det frivillige aspekt gør det kulturdrevede natteliv fleksibelt, mangfoldigt og 
præget af entreprenante ildsjæle, der driver innovative nattelivskoncepter. 
Samtidigt resulterer netop frivilligheden i et stærkt urentabelt undergrundsmiljø, 
der i disse år er ekstra udsat, når prisen på lejelokaler stiger og byens rekreative 
zoner bliver færre.  

I denne henseende er det centralt at fokusere på, at det ofte er praktiske og 
logistiske udfordringer, der gør det kulturdrevne natteliv urentabelt for mindre 
aktører. De største udgifter kan kategoriseres som rengøring, lokaleleje, toiletter, 
hegn, vagter og lydanlæg. Det er typisk udgifterne til poster som disse der 
forhindrer det kulturdrevne nattelivskoncepter i at sprede sig yderligere. 

I Københavns Kommune findes der en række støttepuljer for logistiske 
rammeudgifter, men ingen af dem er henvendt til mindre kulturaktører i 
nattelivet. Deres arrangementer befinder sig størrelsesordenen mellem 250 og 
1500 deltagende publikum, hvilket ofte gør det umuligt at leve op til de 
dokumentationskrav, der eksisterer ved Arrangementspuljen samt Festivalpuljen.  

Her vurderes arrangementer ud fra et ratingsystem bestående af point tildelt for 
arrangementets størrelse, åbenhed og geografisk spredning. Jo større og bredere 
des flere point. Udfordringen er, at de mindre kulturaktører ikke kan opnå 
tilstrækkelige points til at komme i betragtning til støtte.   

Ved små puljer som Snabslanten bliver de mindre kulturaktører vurderet som 
værende for professionelle til at ansøge, idet “Snabslanten fortrinsvist støtter 
unge nybegyndere og amatørprojekter med små budgetter på maks. 30.000 kr.” 
Heller ikke her kan der altså søges midler til at opstille toiletter, leje hegn eller 
hyre vagter.  

De små kulturaktører i nattelivet befinder sig i en gråzone, hvor de er for små til 
at komme i betragtning til Arrangementspuljen og Festivalpuljen, men samtidigt 
for store til Snabslanten. Der eksisterer derfor et behov for at demokratisere 
adgangen til logistiske støttepuljer gennem oprettelsen af en Mini-
arrangementspulje henvendt til mindre kulturaktører i det kulturdrevne natteliv. 
Puljen kunne samtidigt tilgodese aktører, der aktivt understøtter udviklingen af en 
mere hensigtsmæssig og hensynsfuld fest- og alkoholkultur.  
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 Anbefaling til den nye Restaurations- og nattelivsplan 

For at understøtte et alsidigt og mere kulturdrevet natteliv anbefaler Københavns 
Frie Promotere, at man opretter en mini-arrangementspulje for mindre 
kulturaktører i Københavns Kommune. Formålet med puljen skal være at dække 
logistiske rammeudgifter i forbindelse med fester og koncerter hos vækstlagets 
frivillige foreninger og kunstneriske fællesskaber i nattelivet.  

Gennem uddeling af puljemidler kan man samtidigt tilgodese de aktører, der aktivt 
understøtter udviklingen af en mere hensigtsmæssig og hensynsfuld fest- og 
alkoholkultur. Herunder kan man sætte krav til, at aktørerne arbejder med 
udviklingen af et mangfoldigt natteliv med fokus på at skabe inkluderende rum for 
minoritetsetniske grupperinger, seksuelle minoriteter mm. i det københavnske 
natteliv. 

For at sikre at puljen kan ansøges af vækstlaget og de mindre kulturaktører, 
anbefales det at pointsystemet i puljen bygges på følgende kriterier.  

Københavns Frie Promotere anbefaler at puljen:  

- Bør have fokus på at understøtte arrangementer med under 2000 publikum pr. 
arrangement. 

- Bør tilgodese frivillige kreative fællesskaber i nattelivet.   

- Bør tilgodese arrangører der arbejder med mangfoldighed og inkluderende 
koncepter i nattelivet. 

- Bør tilgodese arrangementer med billig offentlig adgang.  

- Bør kunne søges udelukkende til logistiske udgifter såsom husleje, toiletter, 
hegn, vagter, lydanlæg mm.  

- Bør kunne uddele op til 10.000 kroner pr. ansøgende arrangement.  

- Bør indeholde minimum 800.000 DKK om året svarende til minimum 80 
tildelinger om året.  

Københavns Frie Promotere noterer sig yderligere, at de mindre kulturaktører ofte 
er en hybrid af natteliv og musikalsk vækstlag. I anerkendelsen af, at et 
kulturdrevet natteliv ofte har en fod i begge disse lejre, kan man i udviklingen af 
Mini-arrangementspuljen med fordel søge inspiration fra Musikplanen. Heri 
beskrives udviklingen af en vækstlagspulje for små musikaktører, der skal 
understøtte den musikalske undergrund i Københavns Kommune.  
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Anbefalingens titel: 

Aktører, der står bag udformningen af anbefalingen: 

Som beskrevet i Fællesindstillingen til Revision af Restaurations- og Nattelivsplanen og 
etablering af Advisory Board (se bilag til Advisory Boardets første møde) vil den nye 
Restaurations- og Nattelivsplan i udgangspunktet blive disponeret i følgende 3 dele:  

1) En visionsdel, som sætter en retning (og langsigtede mål) for Københavns natteliv 
Herunder forslag vedrørende hvilken fest- og oplevelseskultur nattelivet skal 
understøtte, adfærdsforandring blandt gæster og beværtninger samt forslag 
understøttende øget tryghed og respekt i nattelivet. Visionsdelen kunne også indeholde 
forslag om en samlet strategi, en nattelivsorganisation og lignende mv. 

2) En miljødel, med forslag til begrænsning af gener fra nattelivet 
Miljødelen vil have fokus på konkrete indsatser i forhold til at begrænse gener fra bl.a. 
affald, lugt, trafik og støj. Herunder forslag vedrørende zone-inddelinger af byen, re-
tænkning af bevillingsprocessen, forslag vedrørende ændring af regler for udeservering 
og ændring af restaurationernes ansvar for udendørs områder, tilsyn for håndhævelse mv. 

3) En Restaurationsplan inkl. Vejledning om opnåelse af alkoholbevilling og 
nattilladelse 
Restaurationsplanen vil have fokus på juridisk regulering af serveringsstederne. Herunder 
f.eks.  åbningstider i forbindelse med afgørelser om alkoholbevilling og nattilladelse i 
bevillingsnævnet samt forslag om lokal-differentieret regulering af f.eks. 
Middelalderbyen og Indre Nørrebro eller re-tænkning af varslingszoner og bevillinger ud 
fra en helhedsplan af byen. 

Hvilken af ovenstående dele knytter anbefalingen sig til?  

Festzoner og midlertidige anvendelser  

Københavns Frie Promotere 

Anbefalingen knytter sig ikke kun til de langsigtede visioner om et fremtidigt 

mere kulturdrevet natteliv. Den kan samtidigt også bidrage med kortsigtede 

løsninger til miljødelen i målet om at begrænse støj og gener fra fester og 

arrangementer.  
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Hvilke(t) løsningsforslag fra Dialogforummet fra 3. marts 2020 lægger anbefalingen sig 
op ad? 

Oprettelsen af festzoner i København går på tværs af flere forskellige 

løsningsforslag:  

6. Tilgængelige og gennemsigtige puljemidler til mindre kulturaktører 

8. Alkoholfri zoner i Indre By 

9. Zoner uden bærbar musik 

14. Lav helhedsplan og strategi for nattelivet 

KFP vil derigennem gerne anbefale, at man eventuelt opretter et helt nyt 

løsningsforslag med fokus på kategoriseringen af festzoner i København. 

Herunder kan alkoholfri zoner og zoner uden bærbar musik eventuelt også 

adresseres.  

Nyt løsningsforslag  - Festzoner  

Med festzoner forstås kategoriseringen af byområder der kan anvendes til 

fester og koncerter i vækstlag og undergrund. Der kan der både være tale om 

udendørsområder og om midlertidig anvendelse af tomme bygninger. Fælles 

for festzonerne gælder at de skal understøtte udviklingen af et fremtidigt 

mere kunstnerisk og kulturdrevet natteliv.    

Zonerne bidrager til:  

- At understøtte mindre kulturaktører, der aktivt bidrager til udviklingen af en 

mere hensigtsmæssig og hensynsfuld nattelivskultur. 

- At skabe mere klarhed over hvilke områder i København festaktiviteter kan 

afholdes uden at være til gene for naboer. 

- At kunne lette presset fra de problematiske gadefester i eksempelvis Indre 

By og Nørrebro ved at sprede nattelivet ud til områder uden tæt beboelse.  

- At kunne demokratisere adgangen for unge ildsjæle og kreative 

entreprenører, der eksperimenterer og innoverer det københavnske natteliv 

og derigennem skabe et mere alsidigt nattelivsudbud. 

Zonerne bør tage hensyn til:  

Støj og gener:  
- Afstanden til nærmeste beboelse. Der bør være passende afstand, så gener 

i forbindelse med musik og publikum begrænses.  
- Placeringen af lydsystem. Anlæg bør være rettet mod dansegulv i stedet for 

omgivelser for at begrænse støj.  
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- Størrelsen på anlæg. Lydsystemet størrelse bør holdes passende for zonen 

og arrangementet.  

Sikkerhed 
- Brandsikkerhed. Zonerne bør have optegnede brandplaner, nødudgange 

samt adgang til det fornødne brandudstyr.  
- Brandvagter. Der bør være mulighed for at få stillet brandvagter til 

rådighed som alternativ til kravet om de omkostningfulde AMBA-anlæg der 

påkræves i bygninger.  

Logistisk 
- Vand og strøm. Der bør være adgang til vand og strøm i zonerne, så toiletter 

og lydanlæg kan opsættes.  
- Affald. Der bør være krav til nul-affaldsplaner og oprydning efter hvert 

arrangement.  
- Affald. Der bør være adgang til affaldscontainer og mulighed for sortering 

af glas, plastic mm.  

Problemstilling 

 Anbefaling til den nye Restaurations- og nattelivsplan 

Det er økonomisk og geografisk vanskeligt for vækstlaget at opretholde et 

kulturdrevet natteliv i Københavns Kommune. Det til trods for at netop 

vækstlagets frivillige fællesskaber arbejder med at styrke den sunde 

klubkultur og kan bidrage til et fremtidigt mere tryg og kreativt natteliv.  

Vi ved fra Berlin, London og New York at undergrunden er en vigtig del af 

fødekæden henimod at holde nattelivet socialt og kulturelt 

eksperimenterende. Festzoner vil kunne bidrage til at understøtte et ellers 

presset vækstlag.  
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Oplæg til input til Nattelivsplanen 2021-2024

Et kulturdrevet natteliv under presset 

I det københavnske natteliv findes en sprudlende og alternativ 

vækstlagskultur, der drives af unge ildsjæle og kreative entreprenører. Det er 

her i undergrunden, at frivilligtbaserede klub- og festkoncepter ser dagens 

første lys og skaber grobund for udviklingen af et fremtidigt mere kunstnerisk 

og kulturdrevet natteliv.    

Vækstlagets alternative natteliv har i mange år udviklet sig uforstyrret og 

uden gene for naboer i byens udkant. Her er opstået nye sociale og kulturelle 

fællesskaber for eksperimentering og innovation af det københavnske natteliv. 

Desværre er Københavns alternative nattelivskultur under stærkt pres. 

Lokationer, hvor vækstlaget kan afholde sine fester og arrangementer, bliver 

færre i København. Industriområder bebygges, og lejepriser blandt private 

udlejningshaller og venues stiger.  

Det sætter grænser for fleksibiliteten og den kreative nytænkning af 

Københavns kulturelle natteliv. Københavns Frie Promotere anbefaler derfor, 

at man undersøger muligheden for oprettelsen af festzoner gennem 

midlertidig anvendelse, der kan demokratisere adgangen for frivilligdrevede 

kulturfællesskaber i det københavnske natteliv.  

Midlertidige anvendelser og oprettelsen af festzoner  

KFP anbefaler, at man undersøger potentialet for festzoner gennem de 

særlige bestemmelser i Kommuneplanen, der omhandler muligheder for 

midlertidige aktiviteter i zoner, hvis oprindelige formål er helt eller delvist i 

ophør.  

I bestemmelsen Retningslinjer for Midlertidige anvendelser i Københavns 

Kommuneplan 2019 beskrives muligheden for midlertidig anvendelse af 

eksisterende bygninger og arealer, der ikke udvikles i første del af 

planperioden. 

Ubebyggede arealer og tomme bygninger vil her kunne anvendes til 

rekreative formål og aktiviteter herunder koncert- og festsale, 

kunstudstillinger samt andre kulturelle nattelivsaktiviteter.  

KFP anbefaler, at man på baggrund af denne bestemmelse påbegynder en 

kortlægning af potentielle festzoner i Københavns Kommune, der kan bidrage 

til at understøtte udviklingen af et fremtidigt mere kulturdrevet natteliv. En 

kortlægning bør indbefatte udendørsområder men særligt også indendørs 

lokationer samt ubenyttede industribygninger og tekniske anlæg.  
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Oplæg til input til Nattelivsplanen 2021-2024

Med inspiration fra de såkaldte Open Air Checklister i Berlin vil man kunne 

segmentere festzonerne ud fra afstand til naboer, adgang til vand og strøm 

samt andre sikkerhedsmæssige, miljømæssige og strukturelle hensyn.  

Herigennem kan man sikre en mere hensynsfuld nattelivskultur og samtidigt 

understøtte de kulturelle entreprenører og frivillige fællesskaber, der ønsker at 

udvikle nattelivet i nye retninger.  

KFP bidrager gerne med indsigt og erfaring i kategoriseringen af festzoner i 

København og har i denne anbefaling også vedhæftet et udkast til 

kortlægningen med en række eksempler på oplagte festzoner i København.  
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Inspirationsudkast  

Festzoner og midlertidige anvendelser i  
Københavns Kommune  

Med udgangspunkt i Kommuneplanen fra 2019, har Københavns Frie 

Promotere lavet et inspirationsudkast over festzoner i Københavns 

Kommune.  

Udkastet er blot et udpluk af de mange forskellige københavnske 

potentialeområder. KFP indgår meget gerne i dialog omkring 

specificeringen af enkelte bygninger og områder, der kan anvendes til 

fordel for et fremtidigt sundere natteliv.  



Østerbro  

Punkt 3: Nordhavn - Holm 12  
Området kan med fordel kategoriseres som festzone.  

Her findes også kulturinstitutionen Tunnelfabrikken. Institutionen henvender sig dog 

til større kulturarrangementer og kan deraf ikke anvendes af vækstlaget. 

Punkt 4: Nordhavn - Opfyld  
Området kan med fordel kategoriseres som festzone. Kommunalplanen beskriver 

muligheden for at anvendelsen ændres fra havneformål til institutioner og 

fritidsformål med henblik på etablering af rekreativt arealer og kulturfaciliteter.  

Perspektivområde (markeret i lyserød): 
Yderligere findes der i Nordhavnen et større perspektivområde der først udvikles 

efter 2031. Området ligger i stor afstand fra tæt beboelse, og indeholder muligvis 

potentialet for festzoner.  

  



Amager Øst 

Punkt 7: Prøvestenen Syd.  
Kommunalplanen beskriver hvordan områdets anvendelse skal ændres til offentlig 

formål. Herunder defineres aktiviteter i relation til rekreative formål.  

Prøvestenen Syd er derudover et godt eksempel på et afsidesliggende område der 

kan anvendes som festzone.  

Perspektivområde Kløverparken (markeret i lyserød):  
Området udvikles først efter 2031, og kan med fordel anvendes som festzone.  

  



Christianshavn  

Refshaleøen  
Hele området omkring Refshaleøen er kategoriseret som perspektivområde, der 

først udvikles efter 2031. Flere steder er kreative erhverv flyttet ind, men bygninger i 

området er stadig for dyre til at henvende sig til vækstlaget.  

Der er dog stort potentiale i at udvikle udendørs festzoner på Refshaleøen til fordel 

for det kulturelle natteliv.  

  



Kongens Enghave 

Sydhavnstippen (Rød cirkel) 
Udendørsarealerne omkring Sydhavnstippen kan med fordel anvendes som 

midlertidig festzone. Arealet omkring Bådehavnsgade Syd udlægges til byudvikling 

men bebyggelse er stadig ikke opført. I mellemperioden indtil bebyggelserne er 

opført står dette område tomt og uden naboer.  

 

   



Oplæg til input til Nattelivsplanen 2021-2024 
 

Anbefalingens titel: 

 
Aktører, der står bag udformningen af anbefalingen: 

 
Som beskrevet i Fællesindstillingen til Revision af Restaurations- og Nattelivsplanen og etablering af 
Advisory Board (se bilag til Advisory Boardets første møde) vil den nye Restaurations- og 
Nattelivsplan i udgangspunktet blive disponeret i følgende 3 dele:  
 
1) En visionsdel, som sætter en retning (og langsigtede mål) for Københavns natteliv 
Herunder forslag vedrørende hvilken fest- og oplevelseskultur nattelivet skal understøtte, 
adfærdsforandring blandt gæster og beværtninger samt forslag understøttende øget tryghed og 
respekt i nattelivet. Visionsdelen kunne også indeholde forslag om en samlet strategi, en 
nattelivsorganisation og lignende mv. 
 
2) En miljødel, med forslag til begrænsning af gener fra nattelivet 
Miljødelen vil have fokus på konkrete indsatser i forhold til at begrænse gener fra bl.a. affald, lugt, 
trafik og støj. Herunder forslag vedrørende zone-inddelinger af byen, re-tænkning af 
bevillingsprocessen, forslag vedrørende ændring af regler for udeservering og ændring af 
restaurationernes ansvar for udendørs områder, tilsyn for håndhævelse mv. 
 
3) En Restaurationsplan inkl. Vejledning om opnåelse af alkoholbevilling og nattilladelse 
Restaurationsplanen vil have fokus på juridisk regulering af serveringsstederne. Herunder f.eks. 
åbningstider i forbindelse med afgørelser om alkoholbevilling og nattilladelse i bevillingsnævnet samt 
forslag om lokal-differentieret regulering af f.eks. Middelalderbyen og Indre Nørrebro eller 
re-tænkning af varslingszoner og bevillinger ud fra en helhedsplan af byen. 

 
Hvilken af ovenstående dele knytter anbefalingen sig til?  

 
Hvilke(t) løsningsforslag fra Dialogforummet fra 3. marts 2020 lægger anbefalingen sig op ad? 
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Et øget ansvar for værtsskabet i nattelivet 
 

 
Club Mafia 
Københavns Frie Promotere (medunderskriver) 
 

 
Anbefalingen knytter sig til den første del om et visionært og langsigtet mål 
for Københavns natteliv. 
 

 
Anbefalingen knytter sig til tre af løsningsforslagene fra dialogforummet 3. 
marts: 
1. Ændring af adfærd gennem kampagner og nudging 
4. Forebyggende indsats for unge 
13. Krav om uddannelse af personale 
 
Vores anbefaling afspejler forslag 13., men går samtidig på tværs af alle tre 
ovennævnte løsningsforslag.  
 
Dog vil vi foreslå en ændring af netop forslag 13: 
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Problemstilling 

 
 Anbefaling til den nye Restaurations- og nattelivsplan 
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Vi mener, at uddannelse af personale er en vigtig og central måde at 
udvikle det københavnske natteliv i retning af et mere værdibaseret og 
kulturrigt natteliv og et mindre alkoholpræget natteliv. MEN vi ønsker, at 
øget uddannelse af personale skal anses som en værdiskabende udvikling - 
også hos den enkelte nattelivsaktør, der evt. tager imod tilbuddet om 
uddannelse. Derfor, mener vi, at en FRIVILLIG ordning har bedre 
forudsætninger for at lykkes. 

 
Anbefalingen løser problemstillingerne om “Adfærd og alkoholkultur” 
og “Tryghed og sikkerhed”. 
 

 
Anbefalingen går ud på at skabe et endnu bedre værtsskab på tværs af det 
københavnske natteliv med et øget fokus på inklusion, diversitet, tryghed og 
professionalisme. Særligt har vi med anbefalingen fokus på at ville ruste 
personalet på de københavnske beværtninger endnu bedre til at kunne 
navigere i nattelivets fysiske og sociale rum og byde gæsterne velkomne på 
de bedste forudsætninger. 
 
Vores anbefaling baserer sig på erfaringer fra internationale kontekster - 
særligt fra Berlins Club Commission, Stockholms Nattskiftet og Londons 
Good Night Out-kampagne. 
 
Vi anbefaler på den baggrund at oprette et forsøg med en 
certificeringsmodel for københavnske barer/diskoteker/klubber, der har til 
formål at eksperimentere med at tilbyde øget uddannelse af personale på 
københavnske beværtninger. Uddannelse i håndtering af 
grænseoverskridende og utryghedsskabende adfærd (såsom seksuelle 
overgreb), modarbejde diskrimination, samt at håndtere konflikter gæster 
imellem såvel gæster og ansatte imellem.  
 
Vi anbefaler, at Københavns Kommune i amarbejde med relevante aktører 
(fx Club Mafia; Københavns Frie Promotere; Sex & Samfund; Roskilde Festival, 
forskere, m.fl.) udvikler og gennemfører en tre-årig certificeringsmodel, der 
indebærer, at københavnske barer/klubber/diskoteker tilbydes gratis 
uddannelse i ovennævnte temaer. Idéen er, at når man som beværtning har 
engageret sig i dette uddannelsesprojekt, som kunne være en række 
workshops med det ansatte personale, så modtager man som beværtning 
en (fx et-årig) certificering og bliver en del af et fællesskab af 
nattelivsaktører, der arbejder særligt intensivt med at øget kvaliteten af 
værtsskabet i Københavns natteliv. I vores konkrete forslag til Kultur- og 
fritidsforvaltningen lægger vi desuden op til, at man med certificeringen 
også bliver en del af en kampagne faciliteret af kommunen, der kan skabe 
opmærksomhed omkring ens beværtning og ikke mindst indsatsen. 
 
Denne uddannelsesmodel anvendes allerede (på forskellige måder) i 
storbyer som London og Stockholm, ligesom den (indholdsmæssigt) findes i 
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enkelte submiljøer i det københavnske natteliv, hvor Club Mafia er 
eksponent for netop det. Erfaringen herfra er, at når man som 
bar/klub/diskotek går ind i et arbejde (fx gennem uddannelse af personale) 
med at tage ansvar for det adfærdsrum, man skaber og faciliterer (og tjener 
penge på), går man samtidig ind i et værdimæssigt arbejde, der går ud på 
at definere, hvilken type adfærd der ønskes i nattelivet. Fx et natteliv uden 
sexisme, diskrimination, vold og anden grænseoverskridende adfærd. Er 
man som bar/diskotek/klub tydelig og konsekvent om at fremhæve og 
udøve disse værdier, vil de frekventerende gæster acceptere dette, og det 
vil blive en del af kulturen på den pågældende beværtning. Erfaringen siger 
desuden, at dette er til stor tilfredshed - særligt for minoritetsgrupper samt 
kvinder, der er de største objekter for diskrimination og sexisme. Samtidig er 
det Club Mafias erfaring, at denne ansvarstagen fra festarrangørens side 
skaber en større bevidsthed blandt gæsterne om, at det ansvar, der også 
hviler på gæsten selv. Et ansvar om ikke at genere naboer ved unødvendig 
støj, ikke at efterlade sig affald, etc.  
 
Denne cerficeringsmodel vil for barene/diskoterne/klubberne både være et 
aktiv for personalet, der efter endt uddannelsesforløb vil stå bedre rustet til 
at håndtere det arbejde, de udfører. Derudover vil 
baren/diskoteket/klubben kunne bryste sig af at være en nattelivsaktør, der 
arbejder proaktivt med at skabe bedre og mere inkluderende værtsskab 
samt større sikkerhed og tryghed til festen. For brugerne vil man møde et 
natteliv, der tager mere ansvar for festen og for at sikre, at alle kan føle sig 
imødekommet og velkomne som følge af et særligt tydeligt værdibaseret 
værtsskab. 
 
Anbefalingen har således som ambition at bidrage til en udvikling i retning 
af at gøre det københavnske natteliv til et mere trygt og attraktivt natteliv 
for alle. Både for beværtninger, borgere, brugere og byen som helhed. 
København skal på verdenskortet over byer, der aktivt kæmper for et 
natteliv, hvor værtsskabet er i top! Det vil vi i Club Mafia gerne bidrage til. 
 
(Vedhæftet findes en mere detaljeret og konkret gennemgang af Club 
Mafias bud på et forsøg med en sådan certificeringsmodel.) 
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Ansvar for nattelivet
Et ambitiøst skridt mod et 
tryggere natteliv til gavn for 
brugere, borgere, beværtninger 
og by

Ansøgning om midler til at skabe 
og gennemføre en certificering af 
beværtninger i Københavns natteliv 
med inspiration fra andre 
europæiske storbyer.



Et ambitiøst skridt mod et tryggere natteliv

“
København er blevet en europæisk 
metropol. Vi har hvert år tusinder af 
besøgende fra udland og opland, der 
sammen med borgerne ønsker at smage, 
hvad København har at byde på. 

Nattelivet er også vokset, da de 
kommercielle interesser her er store. Vi 
ønsker at føre det københavnske natteliv 
ind i en ny epoke.

Vi skal som by kunne tilbyde et trygt og 
attraktivt natteliv for alle. Både for 
borgere, brugere og byen. København 
skal på verdenskortet over byer, der 
aktivt kæmper for et tryggere og endnu 
federe natteliv.

Vi vil i samarbejde med 
de københavnske 
beværtninger øge 
kvaliteten og trygheden i 
det københavnske 
natteliv og dermed gøre 
nattelivet mere attraktivt 
for brugere og borgere og 
byen.

København skal 
tilbyde et trygt 
og attraktivt 
natteliv for alle

Club Mafia 2020 - Private and Confidential



LØSNING: Løsningen er en 
certificeringsmodel. Club Mafia ansøger 
om midler til at udvikle og gennemføre en 
tre-årig certificeringsmodel, der gennem 
uddannelse af personale i det 
københavnske natteliv samt kampagne 
skal øge trygheden og kvaliteten af 
nattelivet for brugere af såvel naboer til 
festscenen. 

PROBLEM: Festlige oplevelser i 
Københavns natteliv ødelægges for ofte 
af diskrimination. Grundet tilråb, uønsket 
berøring, overgreb og anden 
utryghedsskabende adfærd, giver 
brugerne udtryk for en stor utryghed ved 
at færdes i nattelivet: 

Derudover udtrykker borgere, der bor i 
og omkring det københavnske natteliv, 
en utilfredshed med nattelivet med 
hensyn til gener og utryghed. 

CLUB MAFIA EFFEKT: En certificeringsmodel i det 
københavnske natteliv vil sikre et tryggere 
og mere attraktivt natteliv. Brugerne vil 
opleve mindre diskrimination, og at deres 
oplevelser heraf bliver taget alvorligt på 
den enkelte beværtning. Personalet vil 
have flere værktøjer til at takle de 
problemer, der opstår. Beværtninger vil 
fremstå attraktive for brugerne. Naboer vil 
opleve et mere trygt nattelivsmiljø. Byen vil 
få et progressiv og attraktivt natteliv.

“44 procent af de 18 
til 34-årige kvinder 
og mænd har oplevet 
at blive taget på 
uopfordret, når de 
var ude at feste.” 
Epinion/DR, 2017

“Seks ud af ti 
tænker over 
risikoen for at blive 
overfaldet, når de 
færdes alene om 
aftenen.” 
Megafon/TV2, 2017 
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Ansvar for nattelivet: Problem, løsning og effekt



Effekt: Et trygt natteliv = en glad by

GLADE BRUGERE

Tryggere fester betyder 
sjovere byture og bedre 
forudsætninger for helt 

unge festdebutanter.

GLADE BORGERE

Bedre organiserede 
nattelivsrum giver bedre 
vilkår for naboerne og 

bedre rammer for byens
unge at gå i byen

GLADE
BARTENDERE

Værktøjer til at 
håndtere de svære 

situationer, man 
kommer i, når man 

arbejder i nattelivet.

GLADERE BY

En certificeringsmodel
er et progressivt skridt 
for København, der vil 
sætte beboerne stolte 

og sætte byen på 
verdenskortet. 
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GLADE BAREJERE 

Et seriøst arbejde med 
at sikre tryghed er et  

konkurrenceparameter  
for den enkelte 

beværtning.



EVALUERING
Der vil afholdes et 
opfølgende møde med 
beværtningerne for at 
samle op på 
erfaringerne samt give 
støtte til videre 
arbejdet med 
udfordringerne.  
Denne viden bruges 
også som indsamling 
af erfaringer til at  
udbygge uddannelsen 
til næste runde af 
certificeringer. 

Certificeringsmodellens første år består af 5 processer:

REKRUTTERING
Københavnske 
beværtninger 
inviteres til at deltage i 
et certificerings- 
forløb om at tage 
ansvar for den attrak- 
tive og trygge fest. 
Desuden inviteres de 
med i en kampagne 
ved endt certificering 
og til at optræde på et 
interaktivt kort over 
certificerede 
beværtninger.

VIDENSINDSAMLING
Indsamling af viden 
om diskrimination fra 
eksperter og relevante 
samarbejdspartnere 
samt videns-
indsamling fra 
brugere af nattelivet 
og beværtninger om 
konkrete udfordringer 
i det Københavnske 
natteliv til udvikling af 
certificeringsmodellen.

UDDANNELSE
Facilitering af et 
uddannelsesforløb for 
beværtningernes  
personale med fokus 
på vidensdeling om og 
håndtering af 
utryghed og 
diskrimination. 
Uddannelsen består 
af workshops, 
foredrag og møder 
med udgangspunkt i 
en specifikt udviklet 
faglig håndbog.

CERTIFICERING
Når uddannelsen af 
personalet er 
gennemført vil 
beværtningen mod- 
tage en certificering 
og blive en del af en 
større digital 
kampagne. Bevært- 
ningens fysiske rum vil 
udstyres med 
kampagnemateriale 
om certificeringen, 
Certificeringen skal 
fornys løbende.

Modellen er skabt efter svensk, tysk og engelsk forbillede, hvor lignende initiativer allerede eksisterer med stor succes.

1 2 3 4 5
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Første år

Uddannelse og 
certificering af 
andet hold af 
beværtninger

Indsamling af 
viden til 
udarbejdelse af 
uddannelse og 
kampagne

Vidensdeling og 
uddannelse af 
første hold af 
beværtninger/
personaler

Certificering af 
beværtninger 
og kampagne 
for tryggere 
natteliv

Tidslinje
Club Mafia 2020 - Private and Confidential

Justering af 
certificeringsforl
øb på baggrund 
af evaluering 

Justering af 
certificeringsforl
øb på baggrund 
af evaluering 

Uddannelse og 
certificering af 
første hold af 
beværtninger

Andet år Tredje år

Evaluering og 
opsamling på 
første 
certificerings-
proces

Evaluering og 
opsamling på 
anden 
certificerings-
proces

Evaluering og 
opsamling på 
tredje 
certificerings-
proces

I bedste fald ser vi projektet strække sig over minimum 3 år for løbende at videreudvikle projektet og 
engagere en større del af det københavnske natteliv.



Hvad er en certificering?
Club Mafia 2020 - Private and Confidential

OPNÅELSE AF CERTIFICERING

En certificering modtages efter 
gennemførsel af 
certificeringsforløbet ved 
deltagelse i workshops, foredrag 
og undervisning i håndtering af 
diskrimination samt at sikre 
tryghed i nattelivet. 

Certificeringen er en 
kvalitetssikring for brugerne af 
beværtningen om, at personalet 
på en beværtning har modtaget 
undervisning i at hjælpe med at 
håndtere utryghed eller 
diskrimination.

FYSISK CERTIFICERING

Beværtningen får uddelt fysisk 
materiale til ophæng på selve 
baren/natklubben, herunder et 
certifikat til ophæng på barens 
facade samt en række 
guidelines til ophæng på inde 
på beværtningen.

Herudover uddeles en 
håndbog til videreuddannelse 
af (nyt) personale. Håndbogen 
skal ses som en tilføjelse til 
beværtningens eksisterende 
personalehåndbog.

DIGITAL CERTIFICERING

Den certificerede 
beværtning inkluderes 
desuden på et interaktivt 
kort (en del af kampagne- 
strategien) over bevært- 
ninger, der aktivt arbejder 
for at tryggere natteliv i 
København. 

Kortet kan tilgås af brugere af 
nattelivet, og giver overblik 
over, hvor det er trygt og sjovt 
at gå i byen. Kortet kan 
desuden blive tilgængeligt for 
interessenter som fx. 
VisitCopenhagen.



Nuværende og eventuelle samarbejdspartnere

Club Mafia har en lang række samarbejdspartnere, 
der alle arbejder aktivt med og har viden inden for 
diskrimination:

DareGender, Normstormerne, Everyday Sexism 
Project, LGBTQ+ Danmark, Sex og Samfund, Mino 
Danmark, Strøm Festival, Copenhagen Pride, 
Roskilde Festival, Talk Town, Group Therapy, Dansk 
Kvindesamfund, K-vinders fond, Ph.d. Mie Birk 
Jensen, Mads Ananda Lohdahl, Lecken, Fast 
Forward, Group Therapy, Jolene, Bakken, 
Københavns Frie Promotorer

Til udvikling af certificeringsmodellen ønsker vi 
desuden at inddrage en række aktører og 
interessenter:
Horesta, 3F, relevante beboergrupper, 
AOK, VisitCopenhagen, Natteværterne, 
Dialogmøderne/Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Lignende projekter

I udviklingen af certificeringsmodellen er vi i kontakt 
med organisationerne Nattskiftet og Good Night out, 
der begge med stor succes arbejder med at sikre 
tryghed i nattelivet i hhv. Stockholm og London.

Nattskiftet
www.nattskiftet.org 

Nattskiftet har siden 2015 arbejdet for at skabe et 
tryggere natteliv gennem uddannelse, oplysning og 
workshops i Stockholm og Malmö.

Good night out 
www.goodnightout.org 

Good night out har etableret en certificeringsmodel 
siden 2015 uddannet 2.641 medarbejdere på 185 
beværtninger i London.

Samarbejdspartnere til udvikling af projektet
Club Mafia 2020 - Private and Confidential



Budget: Hvad koster det?

FØRSTE ÅR

Budget for udvikling og udførelse af certificeringsmodellen

ANDET ÅR TREDJE ÅR

Club Mafia 2020 - Private and Confidential



Øvrige initiativer til at booste certificeringsmodellen

En tilknyttet kampagne ser vi som et vigtigt værktøj 
med to formål. For det første til at engagere ejere af 
beværtninger i at deltage i certificeringsforløbet. Dels 
får beværtningen omtale og opmærksomhed, og dels 
er det et attraktivt budskab at være ‘medafsender’ på.

For det andet kan kampagnen også underbygge hele 
ambitionen med certificeringsmodellen ved at 
informere de københavnske borgere og brugere af 
nattelivet om den nye certificering og det øgede fokus 
på tryghed.

En integreret kampagne kunne se således ud:

- Outdoors på relevante steder
- En SoMe-strategi og -kampagne
- Et interaktivt kort over certificerede 

beværtninger i København

Budget til kampagne: 50.000-60.000 kr.

Club Mafia 2020 - Private and Confidential

Et forøget politisk engagement i og fokus på nattelivet, 
eksempelvis ved at udpege en nattelivsambassadør, ville 
kunne bidrage til at ændre opfattelsen af det 
københavnske natteliv politisk såvel civilt. Mange steder i 
verden - inklusiv i Danmark - bliver nattelivet ofte gjort til 
et spørgsmål om inddæmning (‘containment’) som følge af 
støj, gener, affald. En politisk gentænkning af denne 
tilgang kunne ændre opfattelsen af nattelivet, så det 
kunne betragtes som den kulturinstitution, det har 
potentialet til at udgøre.

Idéen om en nattelivsambassadør kommer med inspiration 
fra andre europæiske storbyer (eks. New York, Berlin, 
Amsterdam), hvor politisk udvalgte personer eller 
råd/udvalg arbejder isoleret og progressivt med nattelivet. 
Vi har eksempelvis i Club Mafia kontakt til bl.a. Vibelab i 
Berlin om at danne en nattelivskommision i København.

En sådan ændring i opfattelsen kunne skubbe på 
drømmen om at gøre et attraktivt og progressivt 
københavnsk natteliv til virkelighed.

Digital og fysisk kampagne (anbefalet) Nattelivsambassadør



Initiativtagere til projektet
Club Mafia 2020 - Private and Confidential

Anna Gunvor Hyttel
Stifter af Club Mafia og uddannet 
art director/tekstforfatter på Kreativ 
Kommunikation, DMJX. Arbejder bl.a. 
som oplægsholder og konsulterer 
natklubber og festivaler ift. at skabe 
tryggere natteliv. Bruger sin erfaring 
fra reklamebranchen til at lave 
kampagner for et bedre natteliv.

Mads Due Hansen

Projektleder i Club Mafia og MA i 
Statskundskab fra KU med speciale i 
aktivisme og demokrati. Har 
arbejdet med undervisning i bl.a. 
ungdomsliv, skam og diskrimination 
på Vallekilde Højskole og med 
journalistik på Ugebrevet Mandag 
Morgen samt i en række ministerier. 

Karoline Husbond Andersen

Projektleder i Club Mafia og BA i 
Antropologi fra KU. Yderligere 
uddannet kulturel projektleder ved 
Projektakademiet (Askovfonden). Har 
erfaring med aktør-inkluderende 
processer både i projekt- og 
forskningssammenhænge.   



Oplæg til input til Nattelivsplanen 2021-2024 
 

1 
Anbefaling og eventuelle bilag sendes til Nanna Amalie Dahl, Kultur- & Fritidsforvaltningen (Q97L@KK.DK) 

senest fredag d. 8. januar 2021. Det anbefales, at anbefalingen eksklusive bilag ikke overstiger 3 sider.  

Anbefalingens titel: 

Overveje muligheden for at inddrage generelle udfordringer i bestemte gader i vurderingen af 

individuelle bevillingssager. 

 

 

Aktører, der står bag udformningen af anbefalingen: 

Københavns Politi. 

 

Som beskrevet i Fællesindstillingen til Revision af Restaurations- og Nattelivsplanen og etablering af 

Advisory Board (se bilag til Advisory Boardets første møde) vil den nye Restaurations- og 

Nattelivsplan i udgangspunktet blive disponeret i følgende 3 dele:  

 

1) En visionsdel, som sætter en retning (og langsigtede mål) for Københavns natteliv 

Herunder forslag vedrørende hvilken fest- og oplevelseskultur nattelivet skal understøtte, 

adfærdsforandring blandt gæster og beværtninger samt forslag understøttende øget tryghed og 

respekt i nattelivet. Visionsdelen kunne også indeholde forslag om en samlet strategi, en 

nattelivsorganisation og lignende mv. 

 

2) En miljødel, med forslag til begrænsning af gener fra nattelivet 

Miljødelen vil have fokus på konkrete indsatser i forhold til at begrænse gener fra bl.a. affald, lugt, 

trafik og støj. Herunder forslag vedrørende zone-inddelinger af byen, re-tænkning af 

bevillingsprocessen, forslag vedrørende ændring af regler for udeservering og ændring af 

restaurationernes ansvar for udendørs områder, tilsyn for håndhævelse mv. 

 

3) En Restaurationsplan inkl. Vejledning om opnåelse af alkoholbevilling og nattilladelse 

Restaurationsplanen vil have fokus på juridisk regulering af serveringsstederne. Herunder f.eks.  

åbningstider i forbindelse med afgørelser om alkoholbevilling og nattilladelse i bevillingsnævnet samt 

forslag om lokal-differentieret regulering af f.eks. Middelalderbyen og Indre Nørrebro eller re-

tænkning af varslingszoner og bevillinger ud fra en helhedsplan af byen. 

 

Hvilken af ovenstående dele knytter anbefalingen sig til?  

Anbefalingen knytter sig til pkt. 3 ovenfor. 

 

Hvilke(t) løsningsforslag fra Dialogforummet fra 3. marts 2020 lægger anbefalingen sig op ad? 

Anbefalingen knytter sig til dels til løsningsforslag 10 (Begrænset åbningstid i hverdagene) fra 

dialogforummet. 

 

 

Problemstilling 

Udfordringerne i forhold til lovovertrædelser og støjgener mv. for de omkringboende.  

 

 

 Anbefaling til den nye Restaurations- og nattelivsplan 

Udfordringer i forhold til lovovertrædelser og støjgener mv. i nattelivet i Indre By hidrører ofte fra 

den såkaldte ”festen i gaden” og kan ofte ikke knyttes til driften af en bestemt restauration. Derfor 

kan disse udfordringer i vidt omfang heller ikke indgå i vurderingen af, om en restauration, som er 

beliggende i et område med store nattelivsudfordringer, kan få fornyet sin alkoholbevilling og/eller 

nattilladelse i bevillingsnævnet. 

mailto:Q97L@KK.DK


Oplæg til input til Nattelivsplanen 2021-2024 
 

2 
Anbefaling og eventuelle bilag sendes til Nanna Amalie Dahl, Kultur- & Fritidsforvaltningen (Q97L@KK.DK) 

senest fredag d. 8. januar 2021. Det anbefales, at anbefalingen eksklusive bilag ikke overstiger 3 sider.  

 

Det anbefales derfor, at der foretages en nærmere vurdering af mulighederne for at lægge vægt 

på ikke alene individuelle forhold, men også på de samlede, gennerelle udfordringer med 

lovovertrædelser og støjgener mv. i f.eks. en hel gade, når bevillingsnævnet skal tage stilling til, 

om en restauratør kan få fornyet sin alkoholbevilling og/eller nattilladelse. 
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Oplæg til input til Nattelivsplanen 2021-2024 
 

3 
Anbefaling og eventuelle bilag sendes til Nanna Amalie Dahl, Kultur- & Fritidsforvaltningen (Q97L@KK.DK) 

senest fredag d. 8. januar 2021. Det anbefales, at anbefalingen eksklusive bilag ikke overstiger 3 sider.  

Anbefalingens titel: 

Overveje muligheden for at fastsætte, at restaurationer skal lukke kl. 5.00. 

 

Aktører, der står bag udformningen af anbefalingen: 

Københavns Politi. 

 

Som beskrevet i Fællesindstillingen til Revision af Restaurations- og Nattelivsplanen og etablering af 

Advisory Board (se bilag til Advisory Boardets første møde) vil den nye Restaurations- og 

Nattelivsplan i udgangspunktet blive disponeret i følgende 3 dele:  

 

1) En visionsdel, som sætter en retning (og langsigtede mål) for Københavns natteliv 

Herunder forslag vedrørende hvilken fest- og oplevelseskultur nattelivet skal understøtte, 

adfærdsforandring blandt gæster og beværtninger samt forslag understøttende øget tryghed og 

respekt i nattelivet. Visionsdelen kunne også indeholde forslag om en samlet strategi, en 

nattelivsorganisation og lignende mv. 

 

2) En miljødel, med forslag til begrænsning af gener fra nattelivet 

Miljødelen vil have fokus på konkrete indsatser i forhold til at begrænse gener fra bl.a. affald, lugt, 

trafik og støj. Herunder forslag vedrørende zone-inddelinger af byen, re-tænkning af 

bevillingsprocessen, forslag vedrørende ændring af regler for udeservering og ændring af 

restaurationernes ansvar for udendørs områder, tilsyn for håndhævelse mv. 

 

3) En Restaurationsplan inkl. Vejledning om opnåelse af alkoholbevilling og nattilladelse 

Restaurationsplanen vil have fokus på juridisk regulering af serveringsstederne. Herunder f.eks.  

åbningstider i forbindelse med afgørelser om alkoholbevilling og nattilladelse i bevillingsnævnet samt 

forslag om lokal-differentieret regulering af f.eks. Middelalderbyen og Indre Nørrebro eller re-

tænkning af varslingszoner og bevillinger ud fra en helhedsplan af byen. 

 

Hvilken af ovenstående dele knytter anbefalingen sig til?  

Anbefalingen knytter sig til pkt. 3 ovenfor. 

 

Hvilke(t) løsningsforslag fra Dialogforummet fra 3. marts 2020 lægger anbefalingen sig op ad? 

Anbefalingen knytter sig til dels til løsningsforslag 10 (Begrænset åbningstid i hverdagene) fra 

dialogforummet. 

 

 

Problemstilling 

Udfordringerne i forhold til lovovertrædelser og støjgener for de omkringboende mv.  

 

 

 Anbefaling til den nye Restaurations- og nattelivsplan 

Det kan erfaringsmæssigt give anledning til særlige udfordringer, når restaurationer med 

nattilladelse til kl. 05.00 fortsætter med at holde åbent i morgentimerne. Det gælder ikke mindst i 

forhold til de omkringboende, der kan opleve larm og berusede mennesker, som opholder sig ved 

eller forlader restaurationen i løbet af morgentimerne. Derudover kan disse steder og give 

anledning til flere politiforretninger, når de øvrige restaurationer er lukket. 
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Oplæg til input til Nattelivsplanen 2021-2024 
 

4 
Anbefaling og eventuelle bilag sendes til Nanna Amalie Dahl, Kultur- & Fritidsforvaltningen (Q97L@KK.DK) 

senest fredag d. 8. januar 2021. Det anbefales, at anbefalingen eksklusive bilag ikke overstiger 3 sider.  

Det anbefales derfor, at der foretages nærmere vurdering af mulighederne for, at bevillingsnævnet 

i videre omfang kan fastsætte vilkår om, at restaurationer med nattilladelse til kl. 05.00, hvor 

alkoholindtagelse er det væsentligste element i konceptet, også skal lukke kl. 05.00. Det kan f.eks. 

være baseret på forholdene i hel gade eller omfanget af beboelse i tæt nærhed på restaurationen. 
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Oplæg til input til Nattelivsplanen 2021-2024 
 

5 
Anbefaling og eventuelle bilag sendes til Nanna Amalie Dahl, Kultur- & Fritidsforvaltningen (Q97L@KK.DK) 

senest fredag d. 8. januar 2021. Det anbefales, at anbefalingen eksklusive bilag ikke overstiger 3 sider.  

Anbefalingens titel: 

Overveje muligheden for at lægge loft på antallet af nattilladelser. 

 

Aktører, der står bag udformningen af anbefalingen: 

Københavns Politi. 

 

Som beskrevet i Fællesindstillingen til Revision af Restaurations- og Nattelivsplanen og etablering af 

Advisory Board (se bilag til Advisory Boardets første møde) vil den nye Restaurations- og 

Nattelivsplan i udgangspunktet blive disponeret i følgende 3 dele:  

 

1) En visionsdel, som sætter en retning (og langsigtede mål) for Københavns natteliv 

Herunder forslag vedrørende hvilken fest- og oplevelseskultur nattelivet skal understøtte, 

adfærdsforandring blandt gæster og beværtninger samt forslag understøttende øget tryghed og 

respekt i nattelivet. Visionsdelen kunne også indeholde forslag om en samlet strategi, en 

nattelivsorganisation og lignende mv. 

 

2) En miljødel, med forslag til begrænsning af gener fra nattelivet 

Miljødelen vil have fokus på konkrete indsatser i forhold til at begrænse gener fra bl.a. affald, lugt, 

trafik og støj. Herunder forslag vedrørende zone-inddelinger af byen, re-tænkning af 

bevillingsprocessen, forslag vedrørende ændring af regler for udeservering og ændring af 

restaurationernes ansvar for udendørs områder, tilsyn for håndhævelse mv. 

 

3) En Restaurationsplan inkl. Vejledning om opnåelse af alkoholbevilling og nattilladelse 

Restaurationsplanen vil have fokus på juridisk regulering af serveringsstederne. Herunder f.eks.  

åbningstider i forbindelse med afgørelser om alkoholbevilling og nattilladelse i bevillingsnævnet samt 

forslag om lokal-differentieret regulering af f.eks. Middelalderbyen og Indre Nørrebro eller re-

tænkning af varslingszoner og bevillinger ud fra en helhedsplan af byen. 

 

Hvilken af ovenstående dele knytter anbefalingen sig til?  

Anbefalingen knytter sig til pkt. 3 ovenfor. 

 

Hvilke(t) løsningsforslag fra Dialogforummet fra 3. marts 2020 lægger anbefalingen sig op ad? 

Anbefalingen knytter sig til dels til løsningsforslag 10 (Begrænset åbningstid i hverdagene) fra 

dialogforummet. 

 

 

Problemstilling 

Udfordringerne i forhold til støjgener for de omkringboende.  

 

 

 Anbefaling til den nye Restaurations- og nattelivsplan 

Det anbefales, at der foretages en nærmere vurdering af mulighederne for lægge loft på antallet 

af nattilladelser i den eksisterende varslingszone i Indre By, der er præget af nattelivsgener for de 

omkringboende. Dette kunne enten være et generelt loft for antallet af nattilladelser, eller 

alternativt et loft for antallet af nattilladelser fra søndag til torsdag, hvor hensynet til de 

omkringboende alt andet lige må veje tungere end fredag og lørdag.  
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Oplæg til input til Nattelivsplanen 2021-2024 
 

6 
Anbefaling og eventuelle bilag sendes til Nanna Amalie Dahl, Kultur- & Fritidsforvaltningen (Q97L@KK.DK) 

senest fredag d. 8. januar 2021. Det anbefales, at anbefalingen eksklusive bilag ikke overstiger 3 sider.  

Anbefalingens titel: 

Overveje muligheden for at udvide det eksisterende varsel vedrørende nye nattilladelser til også at 

omfatte sager om overdragelse af restaurationer. 

 

 

Aktører, der står bag udformningen af anbefalingen: 

Københavns Politi. 

 

Som beskrevet i Fællesindstillingen til Revision af Restaurations- og Nattelivsplanen og etablering af 

Advisory Board (se bilag til Advisory Boardets første møde) vil den nye Restaurations- og 

Nattelivsplan i udgangspunktet blive disponeret i følgende 3 dele:  

 

1) En visionsdel, som sætter en retning (og langsigtede mål) for Københavns natteliv 

Herunder forslag vedrørende hvilken fest- og oplevelseskultur nattelivet skal understøtte, 

adfærdsforandring blandt gæster og beværtninger samt forslag understøttende øget tryghed og 

respekt i nattelivet. Visionsdelen kunne også indeholde forslag om en samlet strategi, en 

nattelivsorganisation og lignende mv. 

 

2) En miljødel, med forslag til begrænsning af gener fra nattelivet 

Miljødelen vil have fokus på konkrete indsatser i forhold til at begrænse gener fra bl.a. affald, lugt, 

trafik og støj. Herunder forslag vedrørende zone-inddelinger af byen, re-tænkning af 

bevillingsprocessen, forslag vedrørende ændring af regler for udeservering og ændring af 

restaurationernes ansvar for udendørs områder, tilsyn for håndhævelse mv. 

 

3) En Restaurationsplan inkl. Vejledning om opnåelse af alkoholbevilling og nattilladelse 

Restaurationsplanen vil have fokus på juridisk regulering af serveringsstederne. Herunder f.eks.  

åbningstider i forbindelse med afgørelser om alkoholbevilling og nattilladelse i bevillingsnævnet samt 

forslag om lokal-differentieret regulering af f.eks. Middelalderbyen og Indre Nørrebro eller re-

tænkning af varslingszoner og bevillinger ud fra en helhedsplan af byen. 

 

Hvilken af ovenstående dele knytter anbefalingen sig til?  

Anbefalingen knytter sig til pkt. 3 ovenfor. 

 

Hvilke(t) løsningsforslag fra Dialogforummet fra 3. marts 2020 lægger anbefalingen sig op ad? 

Anbefalingen knytter sig til dels til løsningsforslag 10 (Begrænset åbningstid i hverdagene) fra 

dialogforummet. 

 

 

Problemstilling 

Udfordringer i forhold til lovovertrædelser og støjgener mv. for de omkringboende.  

 

 

 Anbefaling til den nye Restaurations- og nattelivsplan 

Med virkning fra 2018 blev der indført en varslingszone i Indre By, som indebærer en restriktiv 

praksis for udstedelse af nye nattilladelser til restaurationer. Baggrunden for varslet er, at 

undersøgelser har vist, at der er konstateret betydelige nattelivsgener bl.a. fra ”festen i gaden” i 
specifikke geografiske områder. Undersøgelserne har også vist, at i områder med mange 

mailto:Q97L@KK.DK


Oplæg til input til Nattelivsplanen 2021-2024 
 

7 
Anbefaling og eventuelle bilag sendes til Nanna Amalie Dahl, Kultur- & Fritidsforvaltningen (Q97L@KK.DK) 

senest fredag d. 8. januar 2021. Det anbefales, at anbefalingen eksklusive bilag ikke overstiger 3 sider.  

restaurationer med nattilladelser, er der betydelig øget risiko for, at der opstår gener fra nattelivet 

for de omkringboende. 

 

Varslet gælder imidlertid ikke i de tilfælde, hvor en person eller et selskab overtager og fortsætter 

driften af en eksisterende restauration. I disse tilfælde vil den nye restauratør som udgangspunkt 

bliver stillet på samme måde, som hvis den tidligere restauratør ønskede at forny sin nattilladelse. 

 

I nogle tilfælde kan en ny restauratør, der overtager en eksisterende restauration, imidlertid også 

komme til at blive stillet bedre, end hvis den tidligere restauratør søgte om fornyelse af 

nattilladelsen, idet bevillingsnævnet ikke umiddelbart kan lægge vægt på politiforretninger eller 

andre belastende forhold, som knytter sig til den tidligere restauratørs drift.  

 

Det anbefales derfor, at der foretages en nærmere vurdering af mulighederne for at udvide det 

eksisterende varsel vedrørende nye nattilladelser i Indre By til også at omfatte tilfælde, hvor 

ansøgeren af en nattilladelse har overtaget en eksisterende restauration. 
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Anbefalingens titel: 

Etablering af bilfri zoner i udvalgte gader eller zoner. 

 

Aktører, der står bag udformningen af anbefalingen: 

Københavns Politi. 

 

Som beskrevet i Fællesindstillingen til Revision af Restaurations- og Nattelivsplanen og etablering af 

Advisory Board (se bilag til Advisory Boardets første møde) vil den nye Restaurations- og 

Nattelivsplan i udgangspunktet blive disponeret i følgende 3 dele:  

 

1) En visionsdel, som sætter en retning (og langsigtede mål) for Københavns natteliv 

Herunder forslag vedrørende hvilken fest- og oplevelseskultur nattelivet skal understøtte, 

adfærdsforandring blandt gæster og beværtninger samt forslag understøttende øget tryghed og 

respekt i nattelivet. Visionsdelen kunne også indeholde forslag om en samlet strategi, en 

nattelivsorganisation og lignende mv. 

 

2) En miljødel, med forslag til begrænsning af gener fra nattelivet 

Miljødelen vil have fokus på konkrete indsatser i forhold til at begrænse gener fra bl.a. affald, lugt, 

trafik og støj. Herunder forslag vedrørende zone-inddelinger af byen, re-tænkning af 

bevillingsprocessen, forslag vedrørende ændring af regler for udeservering og ændring af 

restaurationernes ansvar for udendørs områder, tilsyn for håndhævelse mv. 

 

3) En Restaurationsplan inkl. Vejledning om opnåelse af alkoholbevilling og nattilladelse 

Restaurationsplanen vil have fokus på juridisk regulering af serveringsstederne. Herunder f.eks.  

åbningstider i forbindelse med afgørelser om alkoholbevilling og nattilladelse i bevillingsnævnet samt 

forslag om lokal-differentieret regulering af f.eks. Middelalderbyen og Indre Nørrebro eller re-

tænkning af varslingszoner og bevillinger ud fra en helhedsplan af byen. 

 

Hvilken af ovenstående dele knytter anbefalingen sig til?  

Anbefalingen knytter sig til pkt. 3 ovenfor. 

 

Hvilke(t) løsningsforslag fra Dialogforummet fra 3. marts 2020 lægger anbefalingen sig op ad? 

Anbefalingen knytter sig til løsningsforslag 16 (udfør forsøg med trafik) fra dialogforummet. 

 

 

Problemstilling 

Udfordringer i forhold til lovovertrædelser og støjgener mv. for de omkringboende.  

 

 

 Anbefaling til den nye Restaurations- og nattelivsplan 

Det er Københavns Politis erfaring, at der visse steder i Indre By, hvor nattelivet er koncentreret, 

også ses en del trafik af biler, ofte såkaldte ”muskelbiler”, der kører gennem gaderne med høj 

musik og uden et reelt formål. Det giver anledning til støjgener for de omkringboende, og samtidig 

oplever politiet, at disse personer, som ofte har banderelationer, skaber utryghed med deres kørsel 

og adfærd i øvrigt. Endelig er det politiets erfaring, at en del af de ulovlige euforiserende stoffer, 

som findes i nattelivet i Indre By, hidrører fra bude, som kører rundt i biler og leverer efter 

bestilling. 
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Det anbefales derfor, at det overvejes at indføre bilfri zoner i udvalgte gader eller zoner i Indre By, 

hvor behovet er størst, og hvor det i øvrigt vurderes hensigtsmæssigt i forhold til trafikafvikling, 

sikkerhed og adgang til byen mv. 
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Anbefalingens titel: 

Sammentænkning af en ny restaurations- og nattelivsplan med et kommende opholdsforbud for 

personer, der har begået vold i nattelivet. 

 

 

Aktører, der står bag udformningen af anbefalingen: 

Københavns Politi. 

 

Som beskrevet i Fællesindstillingen til Revision af Restaurations- og Nattelivsplanen og etablering af 

Advisory Board (se bilag til Advisory Boardets første møde) vil den nye Restaurations- og 

Nattelivsplan i udgangspunktet blive disponeret i følgende 3 dele:  

 

1) En visionsdel, som sætter en retning (og langsigtede mål) for Københavns natteliv 

Herunder forslag vedrørende hvilken fest- og oplevelseskultur nattelivet skal understøtte, 

adfærdsforandring blandt gæster og beværtninger samt forslag understøttende øget tryghed og 

respekt i nattelivet. Visionsdelen kunne også indeholde forslag om en samlet strategi, en 

nattelivsorganisation og lignende mv. 

 

2) En miljødel, med forslag til begrænsning af gener fra nattelivet 

Miljødelen vil have fokus på konkrete indsatser i forhold til at begrænse gener fra bl.a. affald, lugt, 

trafik og støj. Herunder forslag vedrørende zone-inddelinger af byen, re-tænkning af 

bevillingsprocessen, forslag vedrørende ændring af regler for udeservering og ændring af 

restaurationernes ansvar for udendørs områder, tilsyn for håndhævelse mv. 

 

3) En Restaurationsplan inkl. Vejledning om opnåelse af alkoholbevilling og nattilladelse 

Restaurationsplanen vil have fokus på juridisk regulering af serveringsstederne. Herunder f.eks.  

åbningstider i forbindelse med afgørelser om alkoholbevilling og nattilladelse i bevillingsnævnet samt 

forslag om lokal-differentieret regulering af f.eks. Middelalderbyen og Indre Nørrebro eller re-

tænkning af varslingszoner og bevillinger ud fra en helhedsplan af byen. 

 

Hvilken af ovenstående dele knytter anbefalingen sig til?  

Anbefalingen knytter sig til pkt. 3 ovenfor. 

 

Hvilke(t) løsningsforslag fra Dialogforummet fra 3. marts 2020 lægger anbefalingen sig op ad? 

Anbefalingen knytter sig til dels til løsningsforslag 11 (øget kontrol og håndhævelse) fra 

dialogforummet. 

 

 

Problemstilling 

Udfordringer i forhold til vold og utryghed i nattelivet.  

 

 

 Anbefaling til den nye Restaurations- og nattelivsplan 

Regeringen præsenterede i oktober 2020 udspillet ”Tryghed for alle danskere”, som bl.a. 
indeholder et initiativ vedrørende opholdsforbud i nattelivet. Af udspillet fremgår følgende:  

 

”Det er et problem, at ofre for vold i nattelivet efter relativt kort tid igen kan stå ansigt til ansigt 

med deres overfaldsmand i nattelivet. 
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Regeringen foreslår derfor at indføre regler, der sikrer, at personer, der begår vold i nattelivet, 

efter dommen i en periode ikke kan færdes i nattelivet med en deraf følgende risiko for ny 

kriminalitet.  

 

Dette kan ske ved, at personer, som dømmes for vold begået i nattelivet, som en 

tillægsforanstaltning til en ubetinget eller betinget dom kan gives et generelt forbud mod 

eksempelvis at færdes på og omkring barer og diskoteker mv. (”nattelivszoner”) i nærmere 
angivne tidsrum i en periode på f.eks. 1 eller 2 år. 

 

Den nye ordning vil kræve lovændring” 

 

Det anbefales, at dette initiativ og de kommende lovændringer i muligt omfang sammentænkes 

med den kommende restaurations- og nattelivsplan, idet initiativ forventeligt vil medføre nye 

forpligtelser for restauratørerne i forhold til at sikre, at personer med opholdsforbud ikke får 

adgang til restaurationerne. 
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Tiltag vedrørende partybusser. 

 

Aktører, der står bag udformningen af anbefalingen: 

Københavns Politi. 

 

Som beskrevet i Fællesindstillingen til Revision af Restaurations- og Nattelivsplanen og etablering af 

Advisory Board (se bilag til Advisory Boardets første møde) vil den nye Restaurations- og 

Nattelivsplan i udgangspunktet blive disponeret i følgende 3 dele:  

 

1) En visionsdel, som sætter en retning (og langsigtede mål) for Københavns natteliv 

Herunder forslag vedrørende hvilken fest- og oplevelseskultur nattelivet skal understøtte, 

adfærdsforandring blandt gæster og beværtninger samt forslag understøttende øget tryghed og 

respekt i nattelivet. Visionsdelen kunne også indeholde forslag om en samlet strategi, en 

nattelivsorganisation og lignende mv. 

 

2) En miljødel, med forslag til begrænsning af gener fra nattelivet 

Miljødelen vil have fokus på konkrete indsatser i forhold til at begrænse gener fra bl.a. affald, lugt, 

trafik og støj. Herunder forslag vedrørende zone-inddelinger af byen, re-tænkning af 

bevillingsprocessen, forslag vedrørende ændring af regler for udeservering og ændring af 

restaurationernes ansvar for udendørs områder, tilsyn for håndhævelse mv. 

 

3) En Restaurationsplan inkl. Vejledning om opnåelse af alkoholbevilling og nattilladelse 

Restaurationsplanen vil have fokus på juridisk regulering af serveringsstederne. Herunder f.eks.  

åbningstider i forbindelse med afgørelser om alkoholbevilling og nattilladelse i bevillingsnævnet samt 

forslag om lokal-differentieret regulering af f.eks. Middelalderbyen og Indre Nørrebro eller re-

tænkning af varslingszoner og bevillinger ud fra en helhedsplan af byen. 

 

Hvilken af ovenstående dele knytter anbefalingen sig til?  

Anbefalingen knytter sig til pkt. 3 ovenfor. 

 

Hvilke(t) løsningsforslag fra Dialogforummet fra 3. marts 2020 lægger anbefalingen sig op ad? 

Anbefalingen knytter sig til løsningsforslag 17 (stop for ”partybusser” i Indre By) fra 
dialogforummet. 

 

 

Problemstilling 

Udfordringer i utryghed og sikkerhed i nattelivet samt støjgener for de omkringboende  

 

 

 Anbefaling til den nye Restaurations- og nattelivsplan 

Det er Københavns Politis erfaring, at de såkaldte ”partybusser”, der lejes af private personer og 

selskaber, og som kører rundt i byen og standser forskellige steder, giver anledning til en række 

forskellige udfordringer i forhold til bl.a. sikkerheden for passagererne ombord på bussen, 

busserne generelle stand og støjgener for omkringboende og gæster i byen. 

 

Det anbefales derfor, at der overvejes tiltag i forhold til partybusserne.  
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Det drejer sig for det første om ændringer af regler på færdselslovens område, hvilket i så fald vil 

skulle spilles ind til de relevante ressortmyndigheder. Konkret kunne det være regelændringer, som 

betyder, at der ikke kan være et større dansegulv i busserne, at der ikke gælder undtagelser ved 

registrering af ældre busser, at ståpladser kun er tilladt i rutebusser, og at der indføres et 

maksimum for antal stående gæster, uanset antallet af ståpladser. 

 

For det andet kan man på kommunalt niveau overveje at opsætte skilte med standsning og 

parkering forbudt med en undertavle gældende for busser. 
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Anbefalingens titel: 

Byrummet sætter rammerne for den gode opførsel 

 

Aktører, der står bag udformningen af anbefalingen: 

Camilla van Deurs, Stadsarkitekt, TMF 

 

Som beskrevet i Fællesindstillingen til Revision af Restaurations- og Nattelivsplanen og etablering af 

Advisory Board (se bilag til Advisory Boardets første møde) vil den nye Restaurations- og 

Nattelivsplan i udgangspunktet blive disponeret i følgende 3 dele:  

 

1) En visionsdel, som sætter en retning (og langsigtede mål) for Københavns natteliv 

Herunder forslag vedrørende hvilken fest- og oplevelseskultur nattelivet skal understøtte, 

adfærdsforandring blandt gæster og beværtninger samt forslag understøttende øget tryghed og 

respekt i nattelivet. Visionsdelen kunne også indeholde forslag om en samlet strategi, en 

nattelivsorganisation og lignende mv. 

 

2) En miljødel, med forslag til begrænsning af gener fra nattelivet 

Miljødelen vil have fokus på konkrete indsatser i forhold til at begrænse gener fra bl.a. affald, lugt, 

trafik og støj. Herunder forslag vedrørende zone-inddelinger af byen, re-tænkning af 

bevillingsprocessen, forslag vedrørende ændring af regler for udeservering og ændring af 

restaurationernes ansvar for udendørs områder, tilsyn for håndhævelse mv. 

 

3) En Restaurationsplan inkl. Vejledning om opnåelse af alkoholbevilling og nattilladelse 

Restaurationsplanen vil have fokus på juridisk regulering af serveringsstederne. Herunder f.eks.  

åbningstider i forbindelse med afgørelser om alkoholbevilling og nattilladelse i bevillingsnævnet samt 

forslag om lokal-differentieret regulering af f.eks. Middelalderbyen og Indre Nørrebro eller re-

tænkning af varslingszoner og bevillinger ud fra en helhedsplan af byen. 

 

Hvilken af ovenstående dele knytter anbefalingen sig til?  

Andet. Mine anbefalinger drejer sig primært om fysiske tiltage i byrummet som kan bedrage til en 

mere rolig oplevelse i nattelivet 

 

 

Hvilke(t) løsningsforslag fra Dialogforummet fra 3. marts 2020 lægger anbefalingen sig op ad? 

Skriv titel på løsningsforslag(ene) samt eventuelle kommentarer til reformulering. Hvis forslaget 

ikke lægger sig op ad et eksisterende løsningsforslag fra Dialogforummet af 3. marts, skriv dette. 

 

 

Problemstilling 

I dag opleves en del uhensigtsmæssig kørsel i gaderne hvor nattelivet er centreret og der 

opleves ophold af støjende karakter samt udfordringer med renhold og affald 

 

 Anbefaling til den nye Restaurations- og nattelivsplan 

Nattelivsplanen bør indarbejdes i den kommende byrumsplan for Middelalderbyen (udarbejdes 

2021-23 af TMF/PARC). En fredeliggørelse/lukning af berørte vejstrækninger for al 

gennemkørende trafik, beboere og varelevering undtaget, vil skabe et roligere gade miljø. 

Byrumsplanen bør tage hensyn til ikke at etablere yderligere siddepladser eller byrumsmøbler der 
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inviterer til ophold i de berørte områder, men i stedet fx tilbyde grønne beplantede arealer og 

træer som erfaringsmæssigt ikke er særligt udsat for hærværk mv. Byrumsplanen bør desuden 

finde mulige lokationer til flere offentlige toiletter/pissoir for at afhjælpe gener fra den nuværende 

opførsel. Byrumsplanen kan med fordel have et fokus på en belysningsplan som kan skabe 

yderligere tryghed i nattelivet samt skabe bedre vilkår for renholdelse i gaderne. 

I sommeren 21 skal TMF ifm. byrumsplanen etablere 5 forsøg i udvalgte byrum i indre by. Evt. 

kunne man ifm. nattelivsplanen lave forsøgsordninger på samme måde for at teste hvilken effekt 

lukninger/belysning/begrønning vil have i tillæg til andre anbefalinger fra advisory boardet. 
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15 forslag til nedbringelse af gener i nattelivet                                                                              
fra beboerforeningerne i Indre By og Indre Nørrebro 

 

#1 Stop for nye natbevillinger                                                                                                           
Stop for nye natbevillinger i Indre By og Indre Nørrebro bør iværksættes så hurtigt som muligt 

#2 Stop for overførsler af natbevillinger ved overtagelser og salg                                               
Når en restauration sælges, nulstilles natbevillingen, og der er ingen garanti for, at den nye ejer får samme bevilling, 
men han/hun kan søge om det. Punktet hænger sammen med punkt 5. Det vil på længere sigt kunne nedbringe antallet 
af 05-bevillinger, som var opstillet som mål i Restaurationsplanen fra 2013 

#3 Reelt stop for udeservering efter midnat                                                                        
Drikkevarer	indtaget	ude	er	udeservering,	med	de	voldsomme	gener	det	medfører	for	naboer,	og	skal	ikke	være	
tilladt	efter	midnat	hvad	enten	man	står	op	eller	sidder	ned	
	

#4	Areal,	der	kan	benyttes	til	udeservering	og	rygning	er	barens	ansvarsområde		
Restaurationens	ansvarsområde	udvides	til	at	gælde	området	umiddelbart	foran	og	i	tæt	nærhed	af	
forretningen,	således,	at	ansvaret	for	larm	på	gaden	svarer	til	larm	fra	fx.	musik	inde	på	baren.		Dermed	kan	
støjvagten	også	påtale	og	indberette	støj	på	gaden.	Overtrædelser	bør	ha	konsekvenser	i	form	af	bøder,	
inddragelse	af	bevilling	mm. 

#5 Stop for politiets midlertidige bevillinger. Minimum stop for midlertidige natbevillinger     
I forhold til nye bevillingsansøgere er det problematisk, at en bar indrettes inden, der er givet en endelig bevilling. Det 
kan lægge pres på Bevillingsnævnet. Vi har eksempler på, at en bar har kørt med en midlertidig bevilling i mere end to 
år. Det er undergravende for borgernes tillid til Bevillingsnævnet. Midlertidige bevillinger, der gives med åbningstider 
tilsvarende en evt. tidligere bar på adressen, gør det meget svært for BN, at ændre på bevillingens vilkår 

I Restaurationslovens §17 Stk. 2. står:  Når ansøgning om bevilling er indgivet, kan politidirektøren, i København 

politidirektøren, tillade, at stærke drikke serveres. Tilladelse gives for et bestemt tidsrum, dog længst indtil endelig 

afgørelse er truffet.   Der står “kan” og ikke “skal” og det må derfor være let at begrænse de midlertidige bevillinger. 
 
#6 Opstramning af begrebet koncepter så en restaurations gener for naboer vurderes reelt   
En fredelig cocktailbar med dyre drinks generer ikke naboerne lige så meget som en ungdomsbar med billige drinks, og 
slet ikke så meget som en sportsbar, der har gæster stående foran baren i pauser og før og efter sportskampe.  Disse bør 
defineres som tre forskellige koncepter. Konceptet skal konkretiseres i bevillingsansøgningen, og kontrolleres specielt i 
de hårdest belastede områder.  
 
#7 Forsøg med begrænset salg af alkohol fra detailhandel                                                            
For at reducere omfanget af gadefester i indre by med de affalds- og støjgener, der ofte følger med, bør der etableres en 
forsøgsordning i en periode på to år, hvor detailhandlen begrænses til ikke at sælge alkohol i indre by i f.eks. 
tidsrummet 20.00-08.00. 

#8 Indfør alkoholfri zoner på udvalgte gader og pladser                                                             
Festen i gaden skal begrænses, da det kan være en kilde til støj, skrald, og vold. Der skal derfor indføres alkoholfri 
zoner på udvalgte gader og pladser i København, så denne uheldige adfærd kan brydes.  

#9 Mere Støjpatrulje                                                                                                                                          

Støjpatruljen er med til at sikre, at det professionelle natteliv holder sig indenfor de fastsatte støjgrænser. Den indsats 
skal fortsætte og udvides, så borgere kan kontakte støjpatruljen på flere tidspunkter af døgnet. Men oftest kommer 
støjen ikke fra det professionelle natteliv og derfor er det vigtigt, at støjpatruljen systematisk registrerer og samler viden 
om byens støjkilder. 

#10 Øget tilsyn med udeserveringer                                                                                                  
Udeserveringer skal uanmeldt kontrolleres for støjniveau i langt højere grad i dag, og der skal være 
kontrol både om aftenen og i weekender.  



	

	

 

 
 
#11 Udeservering i smalle gader skal stoppe kl. 22.00                                                           
Tilladelse til udeservering skal vurderes ud fra andre kriterier end de tekniske, også efter den støjbelastning de giver 
natboerne. Lyd forplanter sig mellem husene og giver voldsomme gener for beboere i nærheden af barer, der har 
udeservering. Det er også vigtigt, at parkeringspladser, der sløjfes, ikke bare erstattes med udeserveringer.  Her må KFF 
og TMF arbejde sammen om, at begrænse nye bevillinger og udeserveringer. 
 
#12 Nattilladelser, der ikke benyttes, skal inddrages systematisk og konsekvent                                            
Mange barer, der lukker tidligere end deres bevilling giver lov til, indberetter det ikke, da det er en ”handelsvare” at 
have en 05-bevilling, da BN næsten altid overfører den bevilling, der er beskrevet i bevillingsbrevet uden at skelne til 
en bars reelle åbningstider 

#13 Mere Politi                                                                                                                           
Alternativt et kommunalt ordenspoliti 

#14 Offentlige biler, maskiner m.v. skal være eldrevne og ikke anvendes mellem kl. 24-06      
Fejemaskiner, løvblæsere, affaldsbiler og meget andet larmer og tager over, når byens gæster går hjem. Det skal gøres 
mere hensynsfuldt, således, at det samlede støjniveau i byen mindskes. Derfor skal al offentlig service være el-drevet og 
gennemgå et støj-tjek. 

#15 Borgernes mulighed for at klage skal forbedres                                                                    
Den umulige klage: I dag er det i praksis umuligt at klage over en bar efter kl. 03.00 i weekenderne (torsdag efter 01.00 
og hverdage er det slet ikke muligt).  Det skyldes, at en klage kun tages alvorligt i forvaltningerne, hvis miljøkontrollen 
eller politiet har verificeret at klageren har ret.  Det stiller beboere i en fuldstændig håbløs situation, da miljøkontrollen 
ikke arbejder i døgndrift og politiet er hårdest belastede netop i de pågældende tidsrum.  

#Andre punkter:  Forbyde barbusser og beerbikes. Forbyde muskelbiler, færre taxier i mest 
belastede gader, renovation ikke tidligere end 7.00 – også for erhvervsfald. I stedet for at lave 
forbud mod brug af boomboxe i fx parker og på pladser – indføre områder, hvor brug 
(musik) er tilladt. 

NOTE: Punkterne #nr er identiske med punkter fra Horesta/DRCs 15 punkter. Vi har 
yderligere kommentarer, men er enige i grundsubstansen. 


