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Besvarelse vedrørende større arrangementer i Køben-
havns Kommune i 2021 

Formand for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann, har den 16. septem-

ber 2021 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen. 

 

Spørgsmål 

Kære TMF 

 

Formand for Indre By Lokaludvalg Bent Lohmann beder om en oversigt 

over de events og arrangementer i Københavns Kommune i 2021, som 

TMF har givet tilladelse til – dvs. også de events og arrangementer, der 

skal foregå mellem nu og 1. januar 2022. Det drejer sig om de mellem-

store, store og særligt store arrangementer jf. definitionen i TMFs krite-

rier for støtte efter arrangementspuljen. 

 

Oversigten kan fx se sådan ud:  

 

Arrangement Beskrivelse 
Dato 
(2021) 

Bydel / bydele 
(Indre By og Christi-
anshavn er to for-
skellige bydele i 
denne sammen-
hæng) 

Forventet antal delta-
gere jf. arrangements-
ansøgningen 

Copenhagen Opera Fe-
stival Musikarrangement 20. august Nørrebro, Indre By xx.xxx 

Organic Music Societies Kulturarrangement 
4. septem-
ber Brønshøj-Husum xx.xxx 

 

Han beder desuden om at få vejafspærringsplanerne for de mellem-

store, store og særligt store arrangementer i Indre By i 2021. 

 

Med venlig hilsen  

 

Christian Christensen 

Udvalgssekretær 

Sekretariatet for Indre By og Christianshavns Lokaludvalg 

 

 

Svar 

Forvaltningen har opgjort de store, mellemstore og særligt store arran-

gementer, der er afviklet eller foreløbigt forventes at blive afviklet i 2021, 

og oversigten over disse arrangementer er vedlagt i bilag 1. 
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Forvaltningen har vedlagt afspærringsplanerne for arrangementer i In-

dre By i 2021 i bilag 2. 

 

Arrangementerne er opgjort den 21. september 2021, og der kan være 

indkommet ansøgninger om større arrangementer med afholdelse i 

2021 siden da. Frem mod udgangen af 2021 kan der fortsat komme an-

søgninger om afholdelse af arrangementer med mere end 1.000 delta-

gere i 2021. 

 

Forvaltningen ønsker at knytte en række bemærkninger til oversigten 

over arrangementer i 2021, da forvaltningen anvender andre kategorier 

for deltagerantal og arrangementstyper i forbindelse med ansøgningen 

om afholdelse af arrangementer på offentlige veje og i kommunale par-

ker. Forvaltningen har endvidere udeladte enkelte arrangementstyper 

fra oversigten, selvom de egentlig lever op til kriteriet for forventet del-

tagerantal. Baggrunden for dette fremgår under afsnittet ’Udeladte ar-
rangementer’. 
 

Definitionen på store arrangementer og arrangementstyper 

Definitionerne ’store’, ’mellemstore’ og ’særligt store’ arrangementer an-
vender forvaltningen udelukkende i forbindelse med ansøgningen om 

og tildelingen af tilskud fra Arrangementspuljen, der har til formål at 

yde et tilskud til logistiske udgifter i forbindelse med arrangementer af-

holdt i Københavns Kommune. Det samme gør sig gældende for arran-

gementstyperne ’kulturarrangement’, ’musikarrangement’, ’mangfol-
dighedsarrangement’ mv.  
 

I forbindelse med ansøgningen om afholdelse af et arrangement på of-

fentlige veje eller i kommunale parker, oplyser arrangøren det forven-

tede deltagerantal ved det pågældende arrangement. Ansøgeren an-

vender foruddefinerede kategorier for det forventede deltagerantal, og 

der er konkret tale om følgende kategorier:  

 

1. 0-10 deltagere 
2. 10-100 deltagere 
3. 100-500 deltagere 
4. 500-1.000 deltagere 
5. 1.000-5.000 deltagere 
6. 5.000-10.000 deltagere 
7. 10.000-15.000 deltagere 
8. 15.000-20.000 deltagere 
9. Over 20.000 deltagere 

 

Forvaltningen har opgjort de store, mellemstore og særligt store arran-

gementer på baggrund af disse kategorier, og ud for det enkelte 



 

 

 

 
arrangement fremgår et forventet deltagerantal, der tager udgangs-

punkt i ovenstående kategorier for det forventede deltagerantal.  

 

Når en arrangør ansøger om et arrangement, definerer de arrange-

mentstypen ud fra ca. 25 foruddefinerede arrangementstyper fx cykel-

løb, demonstration, festival, marked mv. Der er mulighed for at vælge 

’andet’ og evt. supplere med en beskrivelse af arrangementet i et fri-

tekstfelt. I oversigten har forvaltningen derfor anvendt arrangørens defi-

nition på deres arrangement, og ikke de arrangementstyper, der anven-

des i forbindelse med Arrangementspuljen. 

 

Udeladte arrangementer  

Forvaltningen har udeladt enkelte arrangementstyper fra oversigten, 

selvom de principielt – ud fra ansøgningen – har et forventet deltager-

antal, der er større end 1.000 

 

Forvaltningen har udeladt ’demonstrationer’ fra oversigten, selvom der 
løbende igennem året er afholdt eller skal afholdes demonstrationer 

med forventeligt flere end 1.000 deltagere. Demonstrationer er en sær-

lig arrangementstype, da det er en grundlovssikret rettighed at demon-

strere, og forvaltningen sagsbehandler primært demonstrationsansøg-

ning, når der skal opstilles genstande som fx en scene i forbindelse med 

demonstrationen.    

 

Forvaltningen har også udeladt ansøgninger om at have lysinstallatio-

ner ophængt under Lysfestivalen samt udstillinger på fx byens pladser, 

da begge dele ganske vist kan eksponeres for og kan opleves af et stort 

publikum, men grundet varighed og placering ikke har et stort publi-

kum, der møder op på samme tid og sted.   

 

Forvaltningen har endvidere udeladt ansøgninger om at opstille vejaf-

spærringer i forbindelse med EURO2020 samt et byrumsforsøg på Ni-

kolajs plads, selv om begge dele er angivet til at have et forventet delta-

gerantal på flere end 1.000 deltagere. Den type arrangementer er ude-

ladt, fordi aktiviteten for ansøgningen og tilladelsen fx vejafspærring 

ikke samler 1.000 mennesker eller flere på én gang. 

 

Svaret er offentligt tilgængeligt på kk.dk/artikel/spørgsmål-til-teknik-

og-miljøudvalget. 

 

Hans Christian Karsten 

Vicedirektør 


