
 
   

 
På baggrund af brev fra Indre By Lokaludvalg til Økonomiforvaltningen, 

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen om an-

tallet af arrangementer i Indre By, redegør Teknik- og Miljøforvaltningen 

i dette notat for ansøgninger/tilladelser til arrangementer i Indre By set i 

lyset af Teknik- og Miljøforvaltningens ressortområde. 
 

Megaevents 

Teknik- og Miljøforvaltningen er i tæt dialog med både Økonomiforvalt-

ningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i forhold til arrangørers øn-

skede placering af kommende megaevents.  

Når Teknik- og Miljøforvaltningen inddrages i processen, vurderer vi 

først og fremmest placeringen efter forhold om fremkommelighed, sik-

kerhed herunder brand og redning, fredninger og andre miljø- og lov-

givningsmæssige forhold. Dernæst ses på hensyn til nabogener og 

hvordan disse kan mindskes mest muligt under afholdelse af et mega-

event.   

 

Dertil skal understreges, at megaevents har en helt særlig status og kan 

opnå videre rammer end vanlig praksis. Bl.a. dispensationer om støj-

grænser eller lignende. Karakteristisk for et megaevent er, at der er tale 

om et enkeltstående arrangement med en ekstraordinær betydning for 

byen København.  

 

Tiltrækningen af megaevents til København har igennem de seneste år 

været en prioriteret del af Københavns Kommunes kultur- og fritidspoli-

tik såvel som erhvervs- og vækstpolitik. 

 
Københavnerbegivenheder og mindre arrangementer 

Teknik- og Miljøforvaltningen behandler årligt en række ansøgnin-

ger/tilladelser til arrangementer i Indre by. De årligt tilbagevendende 

københavnerbegivenheder som fx CPH Marathon, Ironman, Royal Run, 

Kulturhavn, julemarkeder, Copenhagen Fashion Week, Copenhagen 

Cooking, Kulturnatten, Jazz Festival mv.  

 

Men også en række mindre arrangementer såsom loppemarkeder, ga-

demøder, demonstrationer mv.  

 

26-11-2021 

Sagsnummer i F2 

2021 - 8276 

 

Dokumentnummer i F2 

581072 

 

Sagsnummer i eDoc 

2021-0361856 

 

Sagsbehandler 

TMF BPM Sekretariat (4084)  

 

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndig-

hed 

Njalsgade 13 

2300 København S 

 

EAN-nummer 

5798009809452 

 

TMF BPM Sekretariat (4084) 

Teknik- og Miljøforvaltningen  

 
 
Notat om arrangementer i Indre By 
 



 

Organisation og Ledelse 2/3 

 

 

Forvaltningen er ofte i vejledende dialog med arrangører under ansøg-

ningsprocessen. Ved ansøgninger i Indre By kan forvaltningen vejle-

dende henvise til alternative placeringer uden for Indre By. Det er for-

valtningens erfaring, at mange ønsker at være i Indre By for at opnå 

mest mulig eksponering. Omplacering uden for Indre By sker oftest, når 

pladsen i Indre By enten er optaget eller når fx fredningsforhold umu-

liggør afholdelsen på den først ansøgte placering. Ligesom ved mega-

events forvaltes der efter vejloven, når tilladelser gives på veje og plad-

ser og her vurderes først og fremmest efter fremkommelighed, sikker-

hed og trafikale gener. I kommunens parker forvaltes efter kommunal-

fuldmagten, hvor der ligeledes lægges vægt på plejen og den rekreative 

brug af de grønne arealer. 

 

De årligt tilbagevendende københavnerbegivenheder er forvaltningen 

løbende i dialog med arrangører om for at tilpasse arrangementet, så 

det giver færrest mulige gener.  

 
Vilkår for tilladelsen 

Ved alle tilladelser stiller forvaltningen vilkår. Der er både tale om stan-

dardvilkår som fx skader og ulykker, renhold og at udvise hensyn over 

for områdets beboere og øvrige brugere, herunder hensyn til gade-

salg/stader, udeserveringer og andre arrangementer. I vilkårene stilles 

der også krav om en informationsplan, som forvaltningen skal god-

kende, hvor arrangøren redegør for, hvordan de informerer omgivel-

serne om deres arrangement. Arrangøren skal i god tid inden arrange-

mentet have informeret naboer og lokalområdet.   

Alt efter arrangementets karakter, størrelse, placering og indhold bliver 

der yderligere stillet specifikke vilkår om bl.a. musikafspilning, toiletter 

og om en informationsplan, hvor arrangøren skal redegøre for, hvordan 

de informerer omgivelserne om deres arrangement.   
 

Arrangementskalender 

Forvaltningen henviser alle arrangører via den ansøgningsportal, som 

de ansøger gennem, til at indsætte deres arrangementer i kalenderen 

BrugByen. www.brugbyen.nu.  

 

Kalenderen administreres af Kultur- og Fritidsforvaltningen og samler 

Københavns Kommunes kulturevents og arrangementer. Kalenderen 

giver mulighed for, at brugeren kan søge på bydel samt blive opdateret 

via mail og sms ud fra kriterier, som brugeren selv sætter.  
 

Arrangementspuljen ved Teknik- og Miljøforvaltningen 

Ved tildeling af midler fra arrangementspuljen vurderes ansøgninger 

ud fra en række kriterier. Bl.a. er et parameter geografisk spredning.  

http://www.brugbyen.nu/
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Tildelingen af støtte til arrangementer kan bidrage til, at der sker en 

geografisk spredning af arrangementer. Dermed understøttes målsæt-

ningen i Fællesskab København om, at 90 % af københavnerne er enige 

i, at deres lokalområde er levende og varieret. Der differentieres mellem 

de 10 bydele på baggrund af arrangementstilladelser udstedt af Teknik- 

og Miljøforvaltningen i det forgangne år.  

 

Forvaltningen vurderer, at Indre By bør være i en kategori for sig selv på 

grund af de forholdsmæssigt mange arrangementer i bydelen.  

 

 

Hans Christian Karsten 

Vicedirektør 
 


