
Rammetilladelse til Distortion gadefester 2022 

 

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til om Teknik- og Miljøforvaltningen skal 
arbejde videre med en tilladelse til Distortion 2022 på baggrund af 
hovedansøgning fra Distortion (Nus/Nus Aps) og forvaltningens udkast til 
rammetilladelse.  

Indstilling 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,  

1. at forvaltningen giver en rammetilladelse til Distortion 2022. 

 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 6. december 2021 

 Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) om tilføjelse til 1. at-
punkt: 

dog således at der ikke gives tilladelse til betalingszoner.  

 Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 2 stemmer mod 8. Ingen medlemmer 
undlod at stemme. 

 For stemte: O og Ø. 

Imod stemte: A, B, C, F, V og Å. 

  

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF2): 

 dog således at havneområdet udgår.  

 Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 2 stemmer mod 6. 2 medlemmer 
undlod at stemme. 

 For stemte: C og V. 



Imod stemte: A, B, F og Å. 

Undlod at stemme: O og Ø. 

  

Indstillingen blev godkendt med 6 stemmer mod 4. Ingen undlod at stemme. 

For stemte: A, B, F og Å. 

Imod stemte: C, O, V og Ø. 

  

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet afgav følgende 
protokolbemærkning: 

 Partierne ønsker et kulturbåret natteliv i København. Derfor er det godt, at 
gadefesten Distortion nu får mere kulturelt indhold frem for ren fest. For partierne 
er det helt afgørende, at de enkelte events i gader og havneområder slutter til 
tiden og at oprydningen går i gang umiddelbart efter derefter, så affald ikke 
spredes. Som nabo til events skal man kunne have tillid til og sikkerhed for, at 
tidsplaner og regler overholdes, så man ikke holdes vågen den halve nat.   

  

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet afgav følgende 
protokolbemærkning: 

Partierne opfordrer til, at der laves en flerårlig rammeaftale, så forvaltning og 
Distortion ikke skal begynde forfra med ansøgning, bearbejdning og 
forhandlinger hvert år. I en flerårig rammeaftale bør indgå, at Distortion flytter sig 
fra år til år, så fordele og ulemper fordeles mellem bydelene.  

  

 Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti afgav følgende 
protokolbemærkning: 

"Vi kan ikke støtte Distortion, da vi synes, at gadefesten er blevet for stor til at have 
i det centrale København. Det er vigtigt, at København fungerer i hverdagen, og 
der har været for store gener for københavnerne med støj, affald og tis i gaderne . 


