
 

 

 
   

 
Rammetilladelse Distortion 2023 

Der udstedes hermed, efter bemyndigelse af Teknik- og Miljøudvalget, 

Københavns Kommune, en rammetilladelse for kommende hoved- og 

detailtilladelser til Distortion gadefester 2023. (Sagsnr.402710) på dele 

af vejarealet på: 

 

- Distortion X Ved Langebro onsdag den 31. maj 2023 kl. 16:00 – 

23:00 

- Gadefest Vesterbro torsdag den 1. juni 2023 kl. 16:00 – 22:00  

- Distortion X Vesterbro den 1. juni 2023 kl. 16:00 – 23:30 

- Rådhuspladsen onsdag den 31. maj og torsdag den 1.juni 2023 

kl. 16:00 – 23:30. 

- Havnehygge i op til 6 afgrænsede områder i Havnen fredag den 

2. juni i 2023 kl. 15:00 – 21:00   

- Action-Hygge på Kongens Nytorv den fredag 2. juni kl. 15:00 – 

21:00 

 

Det tillades at afvige sluttidspunkt for musik frem til kl. 23:00 i 

musikzonen Distortion X Ved Langebro. 

 

Det tillades at afvige sluttidspunkt for musik frem til kl. 23:30 i 

musikzonen Distortion X på Vesterbro. 

 
Det tillades at lukke de tre Distortion X områder, som fordrer 
fremvisning af billet til musikzone.   

 
Arrangøren skal have særligt fokus på deres kommunikative indsats til 
festivaldeltagere om det ændrede format af festivalen. 

Rammetilladelsen gives med følgende vilkår:  

Denne rammetilladelse kan først udnyttes, når hovedtilladelsen og 

detailtilladelserne for de enkelte streethosts med dertil knyttede 

specifikke vilkår, er udstedt. 

 

Disse tilladelser kan først udstedes, når sagen er mere grundigt oplyst, 

når der er truffet de nødvendige beslutninger om 

færdselsbegrænsning og afspærring af de vejarealer, hvor Distortion 
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2023 skal finde sted, og når sikkerhedsmyndigheder (politi og 

beredskab) har godkendt de sikkerhedsmæssige forhold. 

 

NUS/NUS pålægges at følge køreplan for leverancer, således at sagen 

er tilstrækkeligt oplyst til, at Teknik- og Miljøforvaltningen kan udstede 

hoved- og deltilladelser senest 14 dage før Distortion gadefester 

afvikles.  

 

Det er en forudsætning for rammetilladelsen og de kommende 

detailtilladelser, at ansøgers virksomhed og dennes 

samarbejdspartnere udfører lovlige aktiviteter. 

 

Denne tilladelse er udstedt efter vejlovens (lov nr. 1520 af 27. december 

2014 om offentlige veje mv.) § 80 stk. 1, efter forhandling med Politiet 

efter samme lov § 89 samt kommunalfuldmagten for den del som 

vedrører parkarealer. 

 

Efter vejlovens § 80 stk. 1 skal kommunen i forbindelse med 

vurderingen af, om en tilladelse kan meddeles primært tage hensyn til 

vejens funktion som færdselsareal, men også til vejens alment 

anerkendte funktioner, herunder bl.a. vejens funktion som opholdsareal, 

hensynet til bymæssige værdier, hensynet til kulturel udfoldelse og 

kulturel forskellighed, miljøhensyn, støjhensyn, renholdelseshensyn og 

til sådanne prioriterede samfundsmæssige hensyn, som er 

understreget i anden lovgivning. 

 

Det vil dog fortsat være nødvendigt at gennemføre en nærmere 

udmøntning af præcis hvor, der kan afspærres, hvis trafikken ikke skal 

blive påvirket urimeligt. Færdselsbegrænsninger, afspærringer mv. vil 

blive nærmere uddybet i forbindelse med de efterfølgende 

detailtilladelser. 

 

Det er ligeledes Københavns Kommunes helhedsvurdering, at de 

kulturelle og oplevelsesmæssige værdier, som arrangementet bidrager 

med på vejarealet konkret må tillægges mere vægt end de nabo-, miljø- 

og støjgener samt renholdelsesproblematikker, Distortion 

afstedkommer, dog således, at afholdelsen af Distortion ikke fremkalder 

unødvendige og urimelige gener. De rammevilkår der fastsættes med 

denne tilladelse må forventes suppleret med yderligere og mere 

detaljerede vilkår i de kommende detailtilladelser.  

 

Endelig er der ved denne afgørelse lagt vægt på, at Distortion er med til 

at understøtte Københavns profil som storby og derfor understøtter 

særlige bymæssige værdier. 

 

Sagen vurderes tilstrækkeligt oplyst til, at en rammetilladelse med de 

nedennævnte skærpede rammevilkår allerede nu kan fastsættes. 

Rammevilkår har fokus på de særligt kritiske indsatsområder; 

støjbelastning, hærværk, sanitære foranstaltninger, fremkommelighed 
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og lokal forankring med afsæt i evaluering af Distortion gadefester 

2022. 

 

1. Støjbelastning 
Arrangøren skal af miljøhensyn og hensyn til nabogener forebygge og 

sikre størst mulig reduktion af støjgener. På baggrund af tidligere års 

erfaringer fastsættes følgende vilkår for støjbelastning. 

 

Støjgrænser 

På pladser omfattet af bilagslisten i Forskrift for udendørs 

musikarrangementer, skal arrangøren sikre at forskriftens 

bestemmelser overholdes. 

 

På gader mv. som ikke er omfattet af bilagslisten i Forskrift for udendørs 

musikarrangementer skal arrangøren sikre, at støjbelastningen fra 

scener ikke overskrider Leq 80 dB (A) på nærmeste facade. 

 

Dispensation fra Forskrift for udendørs musikarrangementer 

Der kan som udgangspunkt ikke dispenseres fra varighed eller 

grænseværdier for støj fastsat i Forskrift for udendørs 

musikarrangementer.  

 

For hvert enkelt areal, hvor der ansøges om konkrete dB A  målt ”front 
og house” vil forvaltningen muligvis kunne godkende dette på 

baggrund af støjkort/støjberegninger af de konkrete støjniveauer ved 

nærmeste mest støjbelastede beboelsesfacader. Der skal derfor 

indsendes støjkort/støjberegninger på udvalgte placeringer til 

forvaltningen senest 2 måneder før afholdelse. Tidligere støjkort kan 

anvendes, hvis ikke der er sket væsentlige ændringer i omgivelser eller 

sceneopsætning.  

 

Støjkort/støjberegninger kan fremsendes undendoersmusik@kk.dk  

 

Tidsrum for musik 

Der gives tilladelse til musik på Rådhuspladsen i tidsrummet 16:00 – 

23:30. Af hensyn til de omkringliggende hoteller vurderer 

forvaltningen, at tilladelsen på samme måde som tidligere år bør 

tidsbegrænses til senest kl. 24:00. 

 

Det tillades at afvige sluttidspunkt for musik på hverdage frem til kl. 

23:30 i musikzonen Distortion X på Vesterbro. 

 

Det tillades at afvige sluttidspunkt for musik på hverdage Ved Langebro 

frem til kl. 23:00 i musikzonen Distortion X. 

 

Organisering og egenkontrol jf.  § 10 stk. 1 og 2 

Jf. § 10 i Forskrift for Udendørs Musikarrangementer skal arrangøren 

styrke sin egen kontrolindsats for at sikre, at det tilladte musikniveau 

mailto:undendoersmusik@kk.dk
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overholdes. I den forbindelse skal NUS/NUS ApS indregulere, blokere 

alle større musikanlæg via et af forvaltningen godkendt støjmålefirma. 

Arrangøren skal sikre, at der er limiter på musikanlæg i alle musikzoner. 

Dokumentation herfor skal ske i form af en erklæring fra et af 

forvaltningen godkendt støjmålefirma.  

En aftale med et godkendt firma og en køreplan for indregulering og 

limitering skal godkendes af forvaltningen sammen med de øvrige krav 

senest 14 dage inden arrangementet. 

 

En rapport over egenkontrollen udarbejdet af støjmålefirmaet skal 

fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest 1 uge efter afholdt 

arrangement. I denne rapport skal indgå en måling og vurdering af 

overholdelsen af støjvilkårene for hver enkelt scene. 

 

2. Hærværk 
Arrangøren skal sikre forebyggelse af hærværk og tingsbeskadigelse af 

byinventar og andet udsat materiel under afholdelsen af Distortion 

2022. 

 

Det byinventar, som er en del af den trafikale infrastruktur skal ydes 

særlig beskyttelse. Områder med lyssignaler skal sikres under 

afholdelsen af arrangementet, eksempelvis ved opsyn af professionelt 

mandskab.  

 

Af hensyn til naboerne og til kriminalitetsforebyggelse skal gårde, porte 

mv. som af Teknik- og Miljøforvaltningen vurderes særligt udsatte enten 

indhegnes, skærmes eller på anden vis være under opsyn for at 

forhindre indbrud, hærværk, urinering mv. 

 

Depositum 

Erfaringerne fra afholdelsen af Distortion i tidligere år har vist, at 

arrangementet medfører en særlig belastning og risiko på de vejarealer, 

hvor Distortion afholdes. Derfor afkræves arrangør et depositum på 

350.000 kr. til dækning af evt. skader eller manglende rengøring.  

 

Depositummet skal være indbetalt senest 4 uger inden afholdelsen af 

arrangementet. 

  

3. Sanitære foranstaltninger og renhold 
Der skal af renholdelseshensyn og af hensyn til naboerne under 

afholdelsen af Distortion 2023 sikres adgang til i alt 865 

toiletter/urinaler/sanitære foranstaltninger, der ligestiller brug af de 

forskellige køn. 

 Antallet af sanitære foranstaltninger er det samlede antal for både 

Vesterbro, de offentlige arealer i havnen og Rådhuspladsen. 

 

Arrangøren skal sikre, at adgangen til sanitære foranstaltninger gøres 

bedre tilgængelige end tidligere år, være mere synlige og placeres 

hensigtsmæssigt. 
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Antallet inkluderer ikke toiletter på restauranter, cafeer og lignende, 

som måtte blive stillet til rådighed for Distortion. 

 

Renhold og minimering af affald 

Arrangøren skal udvise udvikling i deres indsats med at minimere 

affaldsmængder og sikre bedre affaldssortering og genanvendelse end 

tidligere år. 

 

Arrangøren skal senest 4 uger efter afholdt arrangement eftersende en 

opgørelse over mængder af indsamlet affald samt afrapportering på 

indsatser om bl.a. affaldssortering, genanvendelse og håndtering af 

udfasning af engangsplastprodukter i drikkebægre.  

 

Arrangøren skal sikre koordineringen af afgrænsning og snitflader 

mellem deres renholdsleverandører og kommunens vanlige drift. 

Herunder skal arrangøren redegøre for en løsning for 

fremkommeligheden ved de åbne gadefester for 

renholdsleverandøren. 

 

Arrangørens handleplan til gennemførelse af ovenstående skal 

godkendes af Teknik- og Miljøforvaltningen. 

 
  

4. Trafikal afvikling 
Arrangøren skal med henblik på at mindske nabogener indsende plan 

for nedsætning og fjernelse af hastighedsdæmpende foranstaltninger, 

eller lignende sikring, der måtte stilles vilkår om fra 

sikkerhedsmyndighederne. Arrangøren skal i det omfang det er muligt 

– ud fra hensyn til sikkerhedsmyndighedernes vurdering – tage højde 

for at inddrage færrest mulige parkeringspladser samt senest mulige 

lukning af trafikerede veje. 

 

Arrangørens handleplan til gennemførelse af ovenstående skal 

godkendes af Teknik- og Miljøforvaltningen. 

 
5. Lokal forankring og naboinformation 

Arrangøren skal med henblik på at mindske nabogenerne sikre en lokal 

forankring af arrangementet. Lokal forankring skal bl.a. ske via rettidig, 

grundig og relevant information til berørte naboer, erhverv mv.  

 

Arrangøren skal fortsætte sin indsats med adfærdspåvirkning som et 

led i arbejdet med en festival af høj kvalitet, der skal smitte af på 

festivalgængernes gode adfærd.   

 

For gadefesten på Vesterbro skal arrangøren også invitere til 

samarbejde og dialog og stå i spidsen for at dele erfaringer om 

løsninger for opdæmning af hærværk imellem beboerforeninger, 

institutioner mv. 
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Arrangøren skal udvise initiativ til at indgå i møder med relevante 

lokaludvalg og erhvervsforeninger med henblik på en høj grad af 

inddragelse og høring af erhvervslivets synspunkter. 

 

Arrangørens handleplan til gennemførelse af ovenstående skal 

godkendes af Teknik- og Miljøforvaltningen. 

 

 

Med venlig hilsen  

Mikkel Mindegaard 

Enhedschef Events & Arrangementer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


