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Svar på spørgsmål fra Det Konservative Folkeparti om EU’s
grænse for sundhedsskadelig støj og antallet af
kulturarrangementer, hvor byen afspærres
Jakob Næsager har forud for behandlingen af punkt 9, Evaluering af
forskrift for udendørs musikarrangementer, på Teknik- og
Miljøudvalgets møde den 18. juni 2018, stillet spørgsmål om EU’s
grænse for sundhedsskadelig støj og antallet af kulturarrangementer
om året, hvor byen afspærres.
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EU’s grænse for sundhedsskadelig støj
Der findes ikke én overordnet støjgrænse fastsat i EU, men mange
danske regler på støjområdet stammer fra EU. Fx har EU vedtaget et
direktiv om kortlægning og styring af ekstern støj (støjdirektivet), som
herhjemme har givet anledning til regler om støjkortlægning og
støjhandlingsplaner. Ekstern støj er støj fra vejtrafik, jernbaner, fly og
industrianlæg. Der findes vejledende eller bindende støjgrænser for de
fleste typer af ekstern støj. Grænseværdierne udgør grundlaget for
myndighedernes vurdering af støjforurening.
Derudover er der en lang række støjkilder, som kommunerne kan
vælge at regulere via forskrifter, hvilket Københavns Kommune har
gjort: Udendørs musikarrangementer, indretning og drift af
restaurationer, bygge- og anlægsarbejder samt køle- og
ventilationsanlæg. Støjgrænserne varierer afhængigt af fx støjtypen,
tidspunktet på døgnet, varigheden og hvor ofte man er påvirket.
(Kilde: Miljøstyrelsen - http://mst.dk/luft-stoej/stoej/saerligt-forborgere-om-stoej/regler-og-vejledninger/eus-stoejpolitik/)
Årlige tilladelse til at afspærre byen ved kulturarrangementer
I 2017 var der ca. 500 arrangementer, der medførte afspærringer eller
trafikale gener et mindre eller større område. Antallet de kommende år
afhænger af antallet af ansøgninger.
Der er igennem flere år er givet ca. 3.000 arrangementstilladelser om
året på offentlige veje eller i kommunale parker. Et arrangement kan
være byhaver, infostandere, kunstudstillinger, koncerter, vejfest,
demonstrationer, markeder mv. Der er således stor variation i typen af
arrangementer, der afholdes i København. Det er ikke givet, at et
arrangement giver gener, kræver afspærringer i byen eller har et
decideret publikum. En arrangementstilladelse kan også gives til
midlertidig opstilling eller ophængning af materiel, fx strøgbannere
eller infostandere om kommende kulturbegivenhed - eller til
oplysningsarbejde fra Jehovas Vidner eller Scientology, som står for
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en væsentlig andel af alle tilladelser, der gives til oplysning. Ved
denne type arrangementer er der ikke nødvendigvis et publikum eller
anledning til større menneskeforsamlinger.
Herunder ses antallet af godkendte arrangementer i 2017:
Godkendte arrangementer 2017
Antal
År
2.170*
2017
*De 2.170 godkendte arrangementer er udtryk for antallet af godkendte sager om at
afholde arrangementer. Under hver enkel af de 2.170 sager kan der være en eller
flere godkendte bylivsaktiviteter.

I København afholdes årligt 2.170 udendørsarrangementer.
Arrangementernes varighed varierer fra få timer til dage, uger,
måneder eller år. I forbindelse med de godkendte arrangementer i
2017 er der i alt givet tilladelse til 5.935 bylivsaktiviteter i byen. 78 af
disse bylivsaktiviteter har fundet sted i to eller flere bydele.
Nedenstående tabel viser, hvilke bylivsaktiviteter, der kan – men ikke
nødvendigvis vil – give afspærringer eller trafikale gener i byen. Det
afhænger dog også af, hvor arrangementet afholdes og hvordan
adgangen er dertil. Mange markeder afholdes fx på pladser i byen,
hvor det ikke kræver afspærring eller giver trafikale gener. De i alt
5.935 bylivsaktiviteter fordeler sig inden for følgende
arrangementstyper:
Bylivsaktiviteter 2017
Oplysning
Marked
Indsamling
Andet
Infostander
Demonstration
Løb
Sport
Festival
For børn
Gademøde
Koncert
Optræden
Vejfest
Udstilling
Strøgbanner
Cykelløb
Bannere
Bynatur
Cirkus
Plakatophængning
I alt

Antal
1.594
594
581
651
488
302
246
217
192
163
159
158
161
153
131
42
30
26
17
15
15
5.935

Kan give afspærring eller trafikale gener
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej

Side 2 af 3

Anne-Sofie Degn
Vicedirektør

Side 3 af 3

