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Tak for din henvendelse på vegne af Indre By Lokaludvalg den 10. november 

2021 om arrangementer og events i Indre By. Jeg er ked af at høre om jeres 

gener fra lydniveauet ifm. afvikling af Copenhagen 2021 – WorldPride/Fluid 

Festival. Som beboer i området er det forståeligt, at events og musik ved Gl. 

Strand påvirker jer. 

 

Jeg mener grundlæggende, at det er positivt, når københavnerne mødes 

om begivenheder i byrummet. Det skaber stolthed og fællesskab. Men det 

er klart, at det er en balance at vægte ønsket om et rigt kulturelt byliv med 

større begivenheder i byrummet i forhold til de gener, det kan medføre. At 

Indre By er en bydel, der i særlig høj grad ønskes benyttet som ramme for 

events, er noget, vi har fokus på i Kultur- og Fritidsudvalget. Bl.a. handler et 

af kriterierne til vægtning af tilskud fra Festivalpuljen netop om geografisk 

spredning af events og festivaler over hele byen, herunder fokus på nye by-

dele eller bydele under udvikling. 

 

Naboer til udendørsbegivenheder vil desværre i perioder opleve et øget 

lydniveau samt trafik- og parkeringsudfordringer. Københavns Kommune 

forsøger imidlertid i samarbejde med bl.a. Københavns Politi og arrangø-

rerne hvert år at sikre, at begivenhederne i byrummet afvikles så godt som 

muligt, samt at beboerne informeres rettidigt om kommende arrangemen-

ter. I forhold til det efterspurgte overblik over arrangementer, kan jeg hen-

vise jer til www.brugbyen.nu  

 

I Københavns Kommune er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der er den 

ansvarlige myndighed ift. tilladelser samt eventuelle dispensationer fra reg-

ler om fx støjgrænser, der udstedes til arrangører af festivaler og events. 

Jeg ved, at min kollega, teknik- og miljøborgmesteren, har bedt sin forvalt-

ning redegøre nærmere for disse forhold i sit svar til jer.   

 

Venlig hilsen 

Franciska Rosenkilde 

23. november 2021 
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