
 

 

 
   

Følgende notat er udarbejdet på baggrund af henvendelse til Teknik- og 

Miljøudvalget fra Indre By Lokaludvalg. Her anmoder lokaludvalget om, 

at kriterierne for julemarkeder i København evalueres, fordi de har ople-

vet, at en række kriterier ikke blev opfyldt på julemarkederne i december 

2019 på Kongens Nytorv, Højbro Plads, Nytorv og i Nyhavn.  

 

København har de seneste år udviklet sig til at være en by, der også op 

til jul tiltrækker besøgende fra både Danmark og Europa. Der har derfor 

også været en stigende interesse for afholdelse af julemarkeder, og der-

for besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 25. august 2014 at tillade 

afholdelse af julemarkeder på flere af byens centrale pladser. I forbin-

delse med beslutningen om at tillade afholdelse af flere julemarkeder, 

blev der samtidig besluttet en række krav til julemarkederne: 

  

1. at markederne udformes sådan, at de opleves som en integreret 

del af byen, med en passende balance mellem åbenhed og op-

levelsen af at træde ind i et særligt juleunivers. 

2. at markederne inviterer til samarbejde med de omkringlig-

gende restaurationer, butikker og stader, så der også på denne 

vis opnås den bedst mulige synergieffekt. 

3. at markederne generelt, og især deres yderkant mod den omgi-

vende by, fremstår med en høj æstetisk kvalitet. 

 

Ønskes der ændret på de politisk besluttede krav til julemarkederne, vil 

det kræve en politisk beslutning i Teknik- og Miljøudvalget. 

 

Alle indkomne ansøgninger til afholdelse af julemarkeder vedrører sær-

råden på offentlige vejareal og skal derfor behandles efter lov nr. 1520 af 

27. december 2014 om offentlige veje mv. § 80, stk. 1.  

 

Enheden Events & Arrangementer i Teknik- og Miljøforvaltningen vare-

tager sagsbehandlingen af julemarkedsansøgningerne, hvor de politisk 

vedtagne kriterier bruges i udvælgelsesfasen samt i den efterfølgende 

dialog med ansøgerne.  
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Forvaltningen udfører hvert år, efter afholdelse af julemarkederne, et 

evalueringsmøde med blandt andet arrangørerne, hvor erfaringer og 

andre tiltag bliver drøftet og videreført, for hele tiden at forsøge at for-

bedre julemarkederne. Det er forvaltningens vurdering, at dette også 

sker; at julemarkederne år for år samlet set udvikles og forbedres blandt 

andet gennem den evaluerende dialog med arrangørerne.   

 

Forvaltningen annoncerer allerede i begyndelsen af året muligheden at 

afholde julemarkeder, således at alle interesserede har mulighed for at 

ansøge, og forvaltningen har mulighed for at udvælge de bedst egnede 

på byens mest eftertragtede pladser.  

 

Når der er truffet afgørelse om, hvilke ansøgere der kan få tilladelse til at 

afholde julemarkeder på de mest attraktive pladser, kan andre interesse-

rede fortsat søge om tilladelse til at afholde julemarkeder – eller andre 

aktiviteter – på byens øvrige pladser.  

 

Forvaltningen skal i sin sagsbehandling foretage en konkret helhedsvur-

dering af de indkomne ansøgninger, hvor æstetik er ét blandt flere pa-

rametre. Ansøgningerne skal vurderes på et sagligt og oplyst grundlag.   

 

Det er arrangørens ansvar at planlægge og udfolde de elementer som 

er beskrevet i ansøgningen. I praksis vil der altid - ved arrangementer af 

denne størrelse og karakter - ske tilpasning og mindre justeringer i for-

hold til de konkrete forhold på stedet. Dette sker som hovedregel i en 

konstruktiv dialog med forvaltningens sagsbehandler, der arbejder for 

at sikre, at arrangementet kan afholdes indenfor lovens rammer og de 

politisk stillede krav. Hertil skal bemærkes, at netop det æstetiske krite-

rium i annonceringsmaterialet rummer et vist spillerum, idet opfattel-

sen af jul og æstetik ikke er en fuldstændig entydig størrelse, og at det 

kan ændre sig over tid og opfattes forskelligt i forskellige kontekster.  

 

 


