
  
   

 
Orientering om evaluering af Evaluering Distortion 
2022 

Den 6. december 2021 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en rammetilla-

delse til afholdelsen af Distortion 2022 (bilag 1). Rammetilladelsen fast-

sætter de overordnede rammer for arrangementet på baggrund af en 

hovedansøgning og tidligere års erfaringer. Herefter behandler Teknik- 

og Miljøforvaltningen en række mere detaljerede tilladelser. 

 

Siden 2016 er en evaluering af Distortion gadefester blevet fremlagt for 

Teknik- og Miljøudvalget og siden 2017 er en årlig rammetilladelse lige-

ledes behandlet politisk. 

 

Forvaltningen vil på baggrund af denne evaluering, sammenholdt med 

den kommende hovedansøgning for 2023, indstille en rammetilladelse 

til Distortion 2023 i Teknik- og Miljøudvalget.  

 

Indledning 

Distortion Festival dækker over en række arrangementer rundt i Køben-

havn. Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarlig myndighed for tilladel-

ser til midlertidig brug af udendørs offentlige arealer, byggetilladelser, 

regulering af musik fra godkendte scener, tilsyn på renhold og kommu-

nen understøtter trafikinformation ifm. arrangementet. 

 

Programmet i 2022 så således ud: 

Onsdag den 1. juni 

Ved Langebrogade kl. 16-22 Distortion X (lukket festivalplads)  

Vesterbro Passage kl. 16-24 Distortion X (lukket festivalplads)  

 

Torsdag den 2. juni   

Distortion gadefest på Vesterbro kl. 16-22 

26 mindre aktiviteter og musikscener 

Ved DGI, Vesterbro kl. 16-24 Distortion X (lukket festivalplads)  

Vesterbro Passage kl. 16-24 Distortion X (lukket festivalplads)  

 

Fredag den 3. juni  

Distortion Havnehygge i Inderhavnen og Refshaleøen kl. 15-21  

12 antal mindre aktiviteter/musikscener 

 

17-06-2022 

Sagsnummer i F2 

2022 - 9867 

 

Dokumentnummer i F2 
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Sagsnummer i eDoc 
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Distortion Ø; Musikfestival på Refshaleøen fredag og lørdag og Distor-

tion Klub; Indendørs musikarrangementer på Københavnske natklubber 

fredag og lørdag er andre Distortion arrangementer, hvor Teknik- og 

Miljøforvaltningen ikke er myndighed for tilladelser, da det foregår på 

arealer, der ikke er ejet af kommunen. Dog regulerer forvaltningen her 

fortsat bl.a. bygge-, brand- og støjforhold. 

 

Som det fremgik af behandlingen af Distortions rammetilladelse for 

2022, blev der i øget omfang søgt om tilladelse til et nyt koncept. Her-

under godkendte Teknik- og Miljøudvalget at tillade lukkede musikzo-

ner med entrébetaling (Distortion X) på offentlig vej.  

Distortion oplyste i deres ansøgning, at de arbejder på at samle de store 

fester i lukkede musikområder (Distortion X) og derved gøre gadefe-

sten mere rolig og henvende sig til et bredere publikum (børn, familie 

og det mere modne publikum). Dette bl.a. med konceptet Action-

Hygge, som er aktiviteter, der ikke er musikbårne fx Børnedistortion, 

langbordsmiddag, hundedistortion ol. 

 

Udvikling i antal deltagere 

 Vester-

bro/Distor-

tion X 

Havnen 

inkl. Refs-

haleøen 

Vesterbro 

Passage ved 

Rådhusplad-

sen 

Ved Lan-

gebro 

2022 60.000/ 

8000 

15.000 4000/25001 4500 

 Vesterbro Nørrebro Rådhusplad-

sen 

 

2019 80.000 80.000 6000/60002  

2018 80.000 80.000 6000/80003  

2017 90.000 80.000 6500/10.0004  

* Tallene til de åbne fester er baseret på skøn fra arrangøren og er van-

skelige at verificere. 

 

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering på baggrund af tilsyn og 

borgerhenvendelser, at den oplevede påvirkning af byen samlet set, var 

mindre i 2022 end i tidligere år.  

Det er vurderingen, at de lukkede musikzoner fungerede efter hensig-

ten. Hertil bemærkes det, at Vesterbro isoleret set var det område, som 

blev mest påvirket af festen, da den store gadefest, på trods af mindre 

scener og opstillinger i den åbne gadefest, medførte adfærd med store 

mængder affald, urin i porte, støjende og festende ophold i gaderne. 

Også efter arrangementets sluttidspunkt. 

 

 

 
1 Tallene viser deltagerantallet fordelt onsdag/torsdag. 
2 Tallene viser deltagerantallet fordelt onsdag/torsdag. 
3 Tallene viser deltagerantallet fordelt onsdag/torsdag. 
4 Tallene viser deltagerantallet fordelt onsdag/torsdag. 
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Vurdering af overholdelse af vilkår 

Forvaltningens vurdering af opfyldelsen af vilkårene for hvert indsats-

område i rammetilladelsen er her i evalueringen illustreret grafisk i en 

matrix med fire gradueringer. Dette er gjort ud fra et hensyn til formid-

lingen. Gradueringen er baseret på en skønsmæssigvurdering og er 

ikke baseret på specifikke målbare parametre. 

 

Samlet konklusion 

Meget tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret  

Middel/tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret X 

Mindre tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret  

Dårlig tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret  

 

Det er forvaltningens konklusion, at arrangøren ud fra en helhedsvurde-

ring samlet har overholdt vilkårene i rammetilladelsen i en tilfredsstil-

lende grad. 

 

Først og fremmest konkluderes det, at selve afvikling af arrangementet 

forløb rigtig godt. Det er forvaltningens vurdering, at Distortions stra-

tegi om at gøre gadefesten mere rolig og henvende sig til et bredere 

publikum er lykkedes i højere grad end hvad man kunne forvente efter 

første år med ændret koncept 

Det er samtidig forvaltningens vurdering, at de udvalgte lokationer til 

Distortion X, med afviklingen af store koncerter, har været velegnede i 

forhold til støjniveau og kapacitet.  

  

Forvaltningen kan også konkludere, at der fortsat er plads til forbedrin-

ger og øget professionalisering i planlægningsfasen i forhold til kvalite-

ten i myndighedsansøgninger og overholdelse af tidsfrister.  

 

Opsamling på fokusområder fremadrettet 

Forvaltningen vil i samarbejde med øvrige myndigheder understrege 

overfor arrangøren, at frister for indlevering af materialer skal overhol-

des og kvaliteten af materialet skal være inden for rammerne, såfremt 

myndighederne skal kunne sagsbehandle en tilladelse. 

 

I forhold til vilkår om støjbelastning vil forvaltningen vejlede arrangøren 

grundigere i, hvad det betyder, at de skal styrke deres egenkontrol. 

Tidsrammen for afspærring skal revurderes og matche med tidsbeho-

vet til opstilling og nedtagning af materiel og  det ændrede koncept.  

Renhold og affaldssortering skal være mere i fokus ved at stille vilkår 

om, at Distortion skal arbejde med minimering af affald generelt, herun-

der bedre affaldssortering og håndtering samt udfasning af engangs-

plastprodukter. 

I forhold til lokal forankring vil forvaltningen revurdere vilkåret i forhold 

til at Distortion X-zonerne eksempelvis ikke lægger op til samme form 

for lokal forankring som en gadefest, der inddrager en stor del af en by-

del.   
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Indsatsområder 2022 

Støjbelastning 
Meget tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret x 

Middel/tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret  

Mindre tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret  

Dårlig tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret  

Det er forvaltningens vurdering, at arrangøren har overholdt rammevil-

kåret om støjbelastning i meget tilfredsstillende grad. 

 

Dette skal ses i lyset af, at vurderingen er foretaget ud fra arrangemen-

tets omfattende størrelse. 

 

Det viser sig i antallet af støjklager og henvendelser til Støjvagten, der 

var mindre end tidligere år. Forvaltningen har ikke registreret opkald til 

Støjvagten om Distortion onsdag og fredag. Om torsdagen, ifm. arran-

gementer på Vesterbro, modtog Støjvagten fire opkald. I 2019 modtog 

Støjvagtens klagetelefon 13 henvendelser fordelt på seks opkald om 

onsdagen på Nørrebro og syv om torsdagens gadefester på Vesterbro. 

 

Støjvagten førte primært tilsyn med, at scener lukkede til tiden og i det 

omfang, det var muligt foretog støjvagten målinger på udvalgte scener, 

som på baggrund af erfaring og placering var vurderet til at være i risiko 

for at overskride de fastsatte grænseværdier for støj.  

 

Støjvagten foretog 28 støjmålinger i forbindelse med indregulering af 

scener og 27 kontrol-støjmålinger under afviklingen.  

 

Der blev i alt konstateret 14 overskridelser af støjgrænsen, hvoraf to kan 

karakteriseres som væsentlige. Ved overskridelserne rettede den an-

svarlige på musikscenen ind efter Støjvagtens anmodning, kun i ét til-

fælde var det nødvendigt at indrapportere overskridelsen til Distorti-

onorganisationen for indgriben.  

Støjvagten gav i alt tre påtaler til scener, som skulle mindes om at lukke 

kl. 22:00. Det blev efterlevet umiddelbart efter påtale. 

 

Forskrift for udendørs musikarrangementer 

De fastsatte grænseværdier for støj er fastsat i Forskrift for udendørs 

musikarrangementer.  

Ingen scener måtte overskride støjgrænsen på Leq 80 dB(A) målt på fa-

cade ved nærmeste beboelse. For de pladser, der var omfattet af fast-

satte støjgrænser i forskriftens bilag 1, gælder disse jf. Forskrift for uden-

dørs musikarrangementer.  

Dispensation for varighed:  

Som allerede fastsat i rammetilladelsen er der dispenseret for varighed 

(kl. 22:00 – 24:00 på hverdag: onsdag/torsdag) på:  

- Ved Langebro (Distortion X) fra kl. 22:00 – 24:00 onsdag 

- Vesterbro ved DGI (Distortion X) fra kl. 22:00 – 24: 00 torsdag 

- Vesterbro, Enghave Plads fra kl. 16:00 – 22:00 torsdag 
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- Vesterbro Passage fra kl. 22:00 – 24:00 onsdag og torsdag 

 

Efter akut flytning af arrangementerne (Distortion X) den 1. og 2. juni på 

Rådhuspladsen til Vesterbro Passage grundet valghandling på Køben-

havns Rådhus – vurderede forvaltningen det rimeligt, at støjvilkårene 

fastsat for Rådhuspladsen blev flyttet med til den nye placering.  

 

Det vil sige at der blev givet dispensation fra varighed på hverdage fra 

22:00 – 24:00 onsdag/torsdag og at der ikke umiddelbart blev sat en 

øvre støjgrænse.  

 

Dispensation fra støjgrænsen 

I rammetilladelsen blev der lagt op til, at forvaltningen kunne dispen-

sere for den øvre støjgrænse efter en nærmere vurdering af delansøg-

ningen for den enkelte scene og på baggrund af støjkort – indsendt af 

arrangøren. 

Støjkort viser beregninger af støjniveau både foran scenen og i omgi-

velserne - på nærmeste beboelsesfacade. Forvaltningen varetager hen-

synet til beboerne og måler på nærmeste beboelsesfacade.  

På baggrund af støjkort indsendt af arrangøren og en faglig vurdering i 

forvaltningen, blev der ikke givet dispensation for støjgrænser. Primært 

fordi den ansøgte grænseværdi foran scenen viste sig at være mulig 

uden overskridelse af de fastsatte grænseværdier på nærmeste beboel-

sesfacade på 80 dB(A) fastsat i rammetilladelsen. 

Det er fx tilfældet ved Distortion X ved DGI og Distortion X ved Lange-

bro. 

 

Afslag på dispensationsansøgning om støjgrænser 

Distortion søgte yderligere om dispensation for støjgrænsen for place-

ringerne: Enghave Plads 11 og Halmtorvet 27 (gadefest).  

 

Ud fra indsendte støjkort for Halmtorvet 27 (gadefest) meddelte for-

valtningen afslag på dispensation. Det var forvaltningens faglige vurde-

ring, at påvirkningen på nærmeste beboelse ville være på samme ni-

veau som foran selve scenen, hvilket blev vurderet uhensigtsmæssigt 

højt set i forhold til setup for den enkelte scenes estimerede kapacitet 

mv.  

 

Praksis om at stille vilkår om støjkort ved behandling af dispensations-

ansøgninger fra de fastsatte dB(A) grænser er forholdsvis ny. Erfarin-

gerne i denne forbindelse er positive og har kvalificeret sagsbehandlin-

gen ved, at forvaltningen kan foretage vurderinger på et mere oplyst 

grundlag og inden arrangementet afholdes. 

 

En erfaring er også, at forvaltningen på baggrund af de faktiske forhold, 

såsom lille afstand til nærmeste beboelse, godt på forhånd kunne have 

vurderet, at der ikke kunne gives dispensation ved Halmtorvet og på 
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Enghave Plads uden et støjkort og dermed sparet arrangøren for den 

udgift. Forvaltningen har beklaget dette overfor arrangøren.  

  

Fremadrettet 

Arrangøren skulle styrke sin egenkontrolindsats for at sikre, at det til-

ladte musikniveau blev overholdt. En rapport over egenkontrollen skulle 

sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest 14 dage efter arrange-

menterne. Dette er ikke sket fyldestgørende og fremadrettet skal der 

vejledes bedre om, hvad der menes med en rapport over egenkontrol.  

 

 

Renhold og sanitære foranstaltninger 
Meget tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret  

Middel/tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret x 

Mindre tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret  

Dårlig tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret  

 

Det er forvaltningens vurdering, at arrangøren har overholdt rammevil-

kår om renhold og sanitære foranstaltninger i tilfredsstillende grad. 

 

Mængder af affald 

 Fordelt på alle områder inkl. fejning omkring 

Distortion Ø5 

2022 50,9 ton 

 Vesterbro Nørrebro 

2019 26 ton 28 ton 

 Samlet for Vesterbro, Nørrebro og Rådhus-

pladsen 

2018 I alt 50.20 ton 

 Vesterbro Nørrebro 

2017 27.42 ton 21.88 ton 

2016 33.36 ton 19.94 ton 

2015 Ca. 30 ton Ca. 18 ton 

* I 2022 er opgørelsen ikke håndteret af samme leverandør, og der kan 

være forskel på metoden. 

 

Renhold i gaderne efter Distortion er en omfattende opgave, i særdeles-

hed efter de åbne gadefester. Det er bl.a. et vilkår for arrangøren, at ga-

der og veje skal være fremkommelige for trafikal afvikling senest kl. 7.00 

den efterfølgende morgen.  

For første gang i flere e år, var det ikke kommunens egen drift, som va-

retog opgaven, da forvaltningen ikke længere tilbyder denne ydelse. Ar-

rangøren havde hyret en ekstern leverandør til opgaven. Leverandøren 

er kendt af kommunen, og i sagsbehandlingen blev der godkendt en 

plan efter kommunens fastsatte standarder for gaderenhold.     

 

 
5 Arrangør har ikke kunne få leveret tal pr. bydel. 
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På grund af store menneskemængder viste der sig udfordringer med 

igangsættelsen af renholdet på Vesterbro, og derfor blev renholdet ikke 

færdig til aftalt standard inden for den aftalte tid.  

Forvaltningen har påtalt dette overfor Distortion, som fremadrettet skal 

finde en løsning for dette. 

 

I rammetilladelsen er der vilkår om, at arrangøren skal arbejde med mi-

nimering af affald og derudover er det et standardvilkår for arrange-

menter, at der ikke må anvendes engangsplastkopper.  

Arrangøren anvendte vaskbare genbrugskrus i alle de lukkede X-zoner. 

De havde søgt om anvendelse af bionedbrydelige engangskopper i pap 

med plastcoating i de åbne gadefester. Forvaltningen havde accepteret 

dette med vilkår om, at arrangøren efterfølgende skulle redegøre for 

korrekt sortering og efterfølgende håndtering af papkrusene til genan-

vendelse. Arrangøren har ikke redegjort fyldestgørende for dette efter-

følgende. 

 

Da Distortion festerne har skiftet karakter og områder, er den opgjorte 

mængde af affald ikke direkte sammenlignelig med tidligere år. Men 

det kan give en indikation af udviklingen.  

 

Sanitære foranstaltninger 

I rammetilladelsen var der i 2022 stillet vilkår om, at der skulle opstilles 

minimum 1290 toiletter/urinaler/sanitære foranstaltninger, der ligestil-

ler brug af de forskellige køn.  

Dette blev ved tilsyn konstateret overholdt. Arrangøren har oplyst, at de 

samlet har opstillet 1449 enheder. 

 

Fremadrettet 

Forvaltningen vil fortsat stille vilkår om, at Distortion skal arbejde med 

minimering af affald generelt, herunder bedre affaldssortering og 

håndtering samt udfasning af engangsplastprodukter. Arrangøren skal 

eftersende en bedre opgørelse og afrapportering på indsatser som er-

faringsgrundlag til kommende arrangementer. 

Derudover skal arrangøren finde en løsning for fremkommeligheden 

ved de åbne gadefester for renholdsleverandøren. 

 

 

Trafikal afvikling 
Meget tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret  

Middel/tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret x 

Mindre tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret  

Dårlig tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret  

 

Det er forvaltningens vurdering, at arrangøren har overholdt rammevil-

kår om trafikal afvikling i tilfredsstillende grad. 

 

Efter tilsyn er det forvaltningens vurdering, at den trafikale afvikling for-

løb efter planen, herunder inddragelse af parkeringspladser og lukning 
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af veje. Vurderingen er ud fra en helhedsbetragtning i forhold til opga-

vens omfattende omfang.  

Konklusionen er dog også, at der er forbedringspotentiale. Forvaltnin-

gen kunne ved tilsyn bl.a. konstatere, at hastighedsdæmpende foran-

staltninger (HDF) blev sat ned på vejbane og cykelsti uden tilhørende 

skilte, dette blev påtalt overfor arrangøren, som forsøgte at rette op på 

fejlen. Det er efterfølgende konstateret, at fejlen opstod på baggrund af 

en misforståelse.  

 

Fremadrettet 

Forvaltningen vil vejlede arrangøren om, at tidsplan for opsætning af af-

spærringsmateriel o.lign. skal forbedres. Tidsrammen for afspærring 

skal matche med tidsbehovet for opstilling af materiel i de lukkede om-

råder. Det er et rammevilkår, at veje af hensyn til fremkommeligheden 

skal lukkes senest muligt. Da opstillingen i de åbne gadefester/arrange-

menter ved havnen er blevet mindre omfattende, skal det også vurde-

res, om tidspunkterne for vejlukning kan indsnævres.  

 

Lokal forankring 
Meget tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret  

Middel/tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret x 

Mindre tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret  

Dårlig tilfredsstillende opfyldelse af vilkåret  

 

Det er forvaltningens vurdering, at arrangøren har overholdt rammevil-

kår om lokal forankring i tilfredsstillende grad. 

Lokal forankring skal bl.a. ske via rettidig, grundig og relevant informa-

tion til berørte naboer, erhverv mv.  

 

Det er forvaltningens vurdering, at arrangørens kommunikation med 

omverdenen har været tilfredsstillende, herunder indgåelse i møder 

med lokaludvalg mv. Igen er det forvaltningens vurdering, at der sta-

digvæk bl.a. er plads til forbedringer i kvaliteten af det informationsma-

teriale der sendes ud til borgere og erhverv. 

 

Adfærdskampagne 

Arrangøren har i 2022 bl.a. arbejdet med adfærdskampagne for at på-

virke publikums adfærd i byrummet med budskabet om at passe på 

byen. Arrangøren oplyser selv, at denne dagsorden er blevet løftet in-

ternt i deres organisation og nu bliver betragtet som et led i arbejdet 

med en festival af høj kvalitet, der skal smitte af på festivalgængernes 

gode adfærd.  

Det er forvaltningens oplevelse, at denne kommunikation har været ty-

deligere i 2022 end tidligere år.  

 

Fremadrettet 

Forvaltningens vil vurdere vilkåret om lokal forankring på baggrund af 

det kommende års ansøgning. I vilkåret skal der tages højde for, at 
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Distortion X-zoner eksempelvis ikke lægger op til den samme form for 

lokal forankring som en gadefest, der inddrager en stor del af en bydel. 

 

Skriftlige borgerklager 

 Skriftlige 

klager i alt 

   

  Tilladelse i 

brokvarte-

rer 

Affald, uri-

nering mv. 

Støj 

2022 9 6 0 3 

2019 51 18 17 16 

2018 110 24 43 43 

2017 33 14 10 9 

2016 126 64 24 38 

* Grundet Covid19 blev Distortion Festival ikke afholdt i 2020 og 2021. 

Derudover har konceptet for festivalen ændret karakter.  

 

I 2022 modtog forvaltningen i alt ni skriftlige klager. Flertallet af kla-

gerne omhandler gadefesten på Vesterbro og en om afspærringen ved 

Distortion X-zonen ved Langebro. Klagerne omhandler medfølgende 

nabogener om vejafspærring, inddragelse af parkeringspladser og ge-

nerel utilfredshed med arrangementets gener. 

 

Indlevering af materiale til sagsbehandling 

Ved rammetilladelsen pålægges arrangøren at følge en køreplan for le-

verancer. Køreplanen er koordineret på tværs af myndigheder, således 

at den omfattende myndighedsbehandling kan ske inden for alminde-

lige frister og i afstemt koordinering med bl.a. brandvæsen, beredskab 

og politi.  

 

I 2022 kunne forvaltningen gentagne gange konstatere, at materialer 

og leverancer ikke blev indsendt rettidigt, hvorfor kvaliteten i sagsbe-

handlingen blev udfordret. Dette gjorde sig gældende på tværs af for-

valtningens myndighedsområder, herunder Støj, Parkering, Trafik, Vej-

afspærring og Byggeri. Det kan konkluderes, at det har været en gen-

nemgående udfordring at få den rette kvalitet ind i sagsbehandlingen, 

når materialet indsendes for sent eller ikke er fyldestgørende. Forvalt-

ningen var løbende i tæt vejledende dialog med arrangøren om dette.  

 

Fremadrettet 

Forvaltningen har allerede og vil i samarbejde med øvrige myndighe-

der understrege dette overfor arrangøren frem mod 2023. Frister for 

indlevering af materialer skal overholdes og kvaliteten af materialet skal 

være inden for rammerne, såfremt myndighederne skal kunne sagsbe-

handle en tilladelse. Hvis dette ikke er tilfældet, vil resultatet blive, at de-

lelementer vil blive afvist og dele af arrangementet ikke kan afholdes. 
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Flytning af Distortion X fra Rådhuspladsen til Vesterbro Passage 
Trods forsøg på at ændre og tilpasse Distortions arrangement på Råd-
huspladsen i København den 1. juni 2022, blev det vurderet, at det ikke 
var muligt at afholde arrangementet på grund af folkeafstemningen om 
forsvarsforbeholdet. 
 
Københavns Rådhus er et stort afstemningssted, og for at sikre at afhol-
delsen af folkeafstemningen den 1. juni kunne foregå frit, tilgængeligt 
og trygt for alle vælgere, var det nødvendigt at aflyse eller flytte Distorti-
ons arrangement på Rådhuspladsen.  
 
Det var Valgbestyrelsen for Københavns beslutning, efter bl.a. at have 
indhentet en vurdering fra Indenrigs- og Boligministeriet. 
 
Distortion X på Rådhuspladsen blev derfor flyttet til Vesterbro Passage.  

 

Politi og beredskab har efterfølgende bemærket en række opmærksom-

hedspunkter, hvis arealet skal benyttes til samme formål igen. Arrangø-

ren selv har givet positive tilkendegivelser i forhold til den alternative 

placering. Dog tog den meget forhastede planlægning og sagsbehand-

ling ved flytningen fokus fra en række andre områder, der skulle have 

været håndteret i de sidste dage op til arrangementets afholdelse.  

 

Andre fokusområder frem mod 2023 

Forvaltningen vil sikre tidlige vejledningsmøder forud for hovedansøg-

ning om Distortion i 2023, således at eventuelle nye lokationer og even-

tuelle X-zoner kan blive undersøgt i forhold til fredninger, lokalplaner, 

beredskabsmæssige forhold o.lign.  

 

I 2022 viste det sig tydeligt, at barer og madboder blev en omfattende 

del af opstillingen i særligt den åbne gadefest på Vesterbro og Havne-

hyggen.  

Arrangøren fik i 2022 ikke indtegnet disse opstillinger på målfaste kort 

til brug for bl.a. den beredskabsmæssige vurdering. Det var kun scener, 

opstilling til aktiviteter o. lign., som var tegnet ind målfast, da disse hi-

storisk set har været den mest omfattende opstilling. Men ved flytning 

af de store scener til X-zonerne, er det ikke længere tilfældet. Derimod 

er barer og madboder vokset i dimensioner.  

 

Forvaltningen håndterede det ved, at opstillinger af barer og madboder 

blev fysisk rettet ind på dagen efter påtale fra forvaltningens tilsyn, hvis 

disse var stillet op uhensigtsmæssigt i forhold til både fremkommelig-

hed, eksisterende erhverv og redningsveje. Forvaltningen har påtalt 

dette overfor arrangøren og vil i dialog med arrangøren anvise en me-

tode til at få dette sendt ind til forvaltningens sagsbehandling på målfa-

ste kort.  

 

Videre proces 

Forvaltningen vil på baggrund af denne evaluering sammenholdt med 

en kommende hovedansøgning indstille en rammetilladelse til Distor-

tion 2023 til Teknik- og Miljøudvalget.  
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Forud for dette vil forvaltningen være i vejledende dialog med arrangø-

ren.  

 

Lena Kongsbach 

Vicedirektør 

 

 

 

 

 














