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Input til Nattelivsplan fra Nørrebro Lokaludvalg
En samlet plan for håndtering af byens natteliv er en rigtig god ide!
Nørrebro Lokaludvalg ser derfor frem til realiseringen af en sådan.
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Fordi Nørrebro først og fremmest er et beboelseskvarter finder
Nørrebro Lokaludvalg det vigtigt at nattelivet bliver håndteret på en
måde, hvor både beboerne og bydelens gæster kan leve her.
Lokaludvalget skal derfor anbefale disse 5 punkter:
1. Én indgang for klager over støj (uanset myndighedsområder og
intern kommunal organisation)
2. Et app-baseret klagesystem (for kommune, politi og
bevillingsnævn m.fl.), hvor registreringer indberettes af klager. Her
kan man også se om klagen allerede er anmeldt, i gang med at blive
håndteret og følge med i, når den er afsluttet. Dette for at aflaste den
ressourcemæssige side af mange klager over bl.a. støj, driftstider mv.
Faktuelle rammer for tilladelser, som er offentligt tilgængelige, kan
trækkes ind i systemet. Appen kan designes til, ved afkrydsning, at
registrere de hyppigst forekomne forhold, som der klages over,
oplysninger om anmelder, behov for øget kontrol mv. Det skal som
klager/anmelder være muligt at "tjekke ind" ved lokaliteten, vis
Google el.lign., og lægge en optagelse af lyd/billede ind til
dokumentation. Systemet bør kunne aflaste støjvagter, politi mv, og
når de er på stedet har de adgang til at fortælle ejer, bestyrer el. lign.,
om indhold af klager og trække historikken ind. Samtidig kan
systemet bruges til at informere omgivelser og borgere om status for
foranstaltninger/indsatser.
3. Tilstrækkelige ressourcer til kontrol og opfølgning på tilladelser.
4. Et bøde-klippekort-system, mindre overtrædelser af vilkår i
tilladelser og miljøkrav giver klip, to el. tre klip og tilladelsen
tilbagekaldes. Det kan lade sig gøre ift. udskænkning af alkohol til
mindreårige. Grove overtrædelser og tilladelsen tilbagekaldes. Og her
efter skal man til eksamen i at forstå og respektere lukkeregler,
støjkrav, gener mv. Ala når man skal generhverve sit kørekort.
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5. Et ansvarligt København, hvor der er god dialog mellem alle
interessenter, både når det går godt, og når der er udfordringer og
problemer - fokus på fælles ansvarlighed for byen, at fokusere på at
finde løsninger.
6. Et moratorium for nye bevillinger eller udvidelser af bevillinger
ind til en plan for natteliv er vedtaget.
Nørrebro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Desværre er der rigtig mange spontane, ’ulovlige’ og afledte
aktiviteter, som giver lige så mange – eller værre – gener end de
lovlige musikarrangementer og barer / restauranter. Det gælder gæster
til arrangementer, hvor deltagerne ’bliver hængende’ efter at det
oprindelige arrangement er afsluttet. Deltagerne er ofte fulde og derfor
meget støjende. Ladcykler med lydanlæg; er blevet meget populære.
Hvor folk for få år siden samledes uden forstærket musik i parken
eller på pladsen er der i dag forstærket lyd med. Musikken skal
selvfølgelig overdøves når der tales, hvilket betyder at støjniveauet
hæves. Kommunen mangler en strategi for hvordan disse musikanlæg
skal håndteres. Der er også piratarrangementer, hvor arrangørerne ikke
har søgt om tilladelse og på uautoriserede steder. Også her mangler
kommunen en strategi for håndtering af disse. Hidtil har svaret bare
været at ”det er politiets opgave”.
Nørrebro Lokaludvalg påpeger at også beboer- og
andelsboligforeninger samt ejendomsejere har et medansvar for
støjudviklingen i byen, når de vælger hvem og hvad de lejer lokaler ud
til, samt tilse at deres lejere tager størst muligt hensyn til støjgener for
naboer og øvrige beboere i nærheden.
I Nørrebro Lokaludvalg ønsker vi at arbejde med stilleområder i
bydelen, som kunne defineres således: ”Et stilleområde er et område,
som Københavns Kommune kan udpege, hvor man ønsker at
støjbelastningen fra / på det offentlige areal skal være lav (max 55 dB,
svarende til lydniveauet for en normal samtale og helst mindre end 45
dB, svarende til baggrundsstøjen i en almindelig dagligstue). Dvs. et
område i bydelen, hvor man ønsker at der skal være stille.
Når kommunen har udpeget og afgrænset et stilleområde, indebærer
det, at området får status som støjfølsomt område i kommunens
planlægning, og at der arbejdes for, at området skal være stille i
forbindelse med fremtidige planer og regulering af aktiviteter i
området.”

Nørrebro Lokaludvalg har i september 2016 indsendt et høringssvar
på Forskrift for udendørs musikarrangementer, som stadig er aktuel.
Vedlagt.
Med venlig hilsen
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