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Bilag 1 Overblik over den politiske behandling
Beslutninger, drøftelser og orienteringer
Miljø- og Forsyningsudvalget 3. februar 2003, Revision af
restaurationsforskrift
Miljø- og Forsyningsudvalget godkendte udkast til revideret "Forskrift
vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af
restaurationer i Københavns Kommune".
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Indstillingen blev godkendt.
Borgerrepræsentationen 13. juni 2007. Forskrift om midlertidig
ændring af restaurationsforskriften ("Gang i København")
Forskrift om midlertidig ændring af forskrift vedrørende miljøkrav i
forbindelse med indretning og drift af restaurationer godkendt
Indstillingen blev godkendt med 34 stemmer imod 0. 15 undlod.
For stemte: A, 6 medlemmer af B (Klaus Bondam, Manu Sareen, Bo
Normander, Katrina Feilberg, Tina Bostrup og Kasper Johansen), F,
Wallait Khan (løsgænger) og Ø.
Følgende undlod at stemme: 1 medlem af B (Monica Thon), C, O, V,
Louise Frevert (løsgænger), Winnie Berndtson (løsgænger) og Finn
Rudaizky (løsgænger).

Borgerrepræsentationen den 17.september 2009, Sen
udeservering i Nyhavn og Metropolzonen,
Borgerrepræsentationen besluttede at forsøgsordningen for de
restaurationer i Nyhavn og Metropolzonen, som har haft midlertidig
tilladelse til udendørs servering mellem kl. 00 og 02 gøres permanent,
ved at de midlertidige regler for forsøgsperioden godkendes som
gældende regler i et tillæg til ”Forskrift vedrørende miljøkrav i
forbindelse med indretning og drift af restaurationer”, jf. bilag 1.
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
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Teknik- og Miljøudvalget den 19. december 2016 Drøftelse af støj
og byliv
Teknik- og Miljøudvalget drøftede udfordringer omkring støj i bylivet
og kommunens handlemuligheder.
Indstillingen blev drøftet
Borgerrepræsentationen 24. august 2017 Restaurations- og
Nattelivsplan
Beslutning
Københavns Kommunes Restaurations- og Nattelivsplan blev
godkendt efter endt høring forud for budgetforhandlingerne for
Budget 2018.
Socialdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre, Venstre, SF,
Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance
fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) om tilføjelse af et nyt 7. atpunkt samt ændringer i Restaurations- og Nattelivsplanen:
”At det henstilles, at de af kommunen udpegede medlemmer af
Bevillingsnævnet arbejder for at ændre forretningsordenen for
Bevillingsnævnet, så der fremover udpeges en personlig stedfortræder
for medlemmerne i Bevillingsnævnet, der er udpeget af
Borgerrepræsentationen, samt at en af formændene for lokaludvalgene
udpeges til at være observatør i Bevillingsnævnet som repræsentant
for beboerne. Observatøren udpeges af lokaludvalgsformændene”.
Følgende formuleringer ændres i Restaurations- og Nattelivsplanen:
•Bilag 1, side 7:
”Den restriktive praksis i disse områder skal opretholdes og kan om
nødvendigt udvides til større områder, indtil generne har et omfang,
som kan begrunde, at Bevillingsnævnet igen kan tildele nye
nattilladelser”.

Ændres til
”Den restriktive praksis i disse områder skal opretholdes, og det
henstilles, at det samtidig undersøges, om der er behov for at udvide
til større områder, indtil generne har et omfang, som kan begrunde, at
Bevillingsnævnet igen kan tildele nye nattilladelser”.
•Bilag 1, Side 2, tredje afsnit, linje 2:
”Med planen kan Københavns Bevillingsnævn bremse op for tildeling
af nye alkoholbevillinger og nattilladelser i de områder, som er
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belastede, eller i områder, som har en høj koncentration af privat
beboelse.”
Ændres til
”Med planen skal Københavns Bevillingsnævn bremse op for tildeling
af nye alkoholbevillinger og nattilladelser i de områder, som er
belastede, eller i områder, som har en høj koncentration af privat
beboelse.”
•Bilag 1, side 4, femte afsnit, linje 4:
Bevillingsnævnet kan i sin praksis for nattilladelser lægge øget vægt
på, at krav om samarbejde og ansvar for at nedbringe gener strammes
op, og bliver et vilkår for at drive restaurationsforretning i København.
Ændres til
”Bevillingsnævnet skal i sin praksis for nattilladelser lægge øget vægt
på, at krav om samarbejde og ansvar for at nedbringe gener strammes
op, og bliver et vilkår for at drive restaurationsforretning i
København.”
•Bilag 1, side 5, femte afsnit, linje 6:
”Samtidig kan kommunen føre en stram praksis for natbevillinger til
restaurationer i de områder som er belastede, og dermed bremse op
for, at flere natrestaurationer etablerer sig, hvor der allerede er en høj
aktivitet om natten.”
Ændres til:
”Samtidig skal kommunen føre en stram praksis for natbevillinger til
restaurationer i de områder som er belastede, og dermed bremse op
for, at flere natrestaurationer etablerer sig, hvor der allerede er en høj
aktivitet om natten.”
•Bilag 1, side 8, første punkt:
”Bevillingsnævnet kan i afgørelser lægge vægt på, at restauratøren har
iværksat positive og betryggende initiativer.”

Ændres til
”Bevillingsnævnet skal i afgørelser lægge vægt på, at restauratøren har
iværksat positive og betryggende initiativer.”
Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev
forkastet med 34 stemmer imod 15. Ingen medlemmer undlod at
stemme.
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For stemte: B, 2 medlemmer af F (Klaus Mygind og Maria Frej), O, I,
og Kasper Heumann Kristensen (løsgænger).
Imod stemte: A, Ø, V og 1 medlem af F (Sisse Marie Berendt
Welling).
Det af Socialdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre, Venstre,
SF, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal
Alliance fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev godkendt uden
afstemning.

Den således ændrede indstilling blev godkendt med 48 stemmer imod
1.
For stemte: A, Ø, B, V, F, O, C og Kasper Heumann Kristensen
(løsgænger).
Imod stemte: I.

En samlet Borgerrepræsentation videreførte protokolbemærkning fra
udvalgsbehandlingen:
”Vi finder, at alle aktører må tage ansvar for en renere og bedre by.
Kommunen bør snarest styrke renholdelsen og støjvagten. ”
Liberal Alliance fremsatte følgende protokolbemærkning:
”I Liberal Alliance anerkender vi udfordringerne fra restaurations- og
nattelivet, men løsningen er ikke mere regulering eller at gøre det
sværere for folk at drive forretning fx ved at gøre det sværere at få en
bevilling. Vi støtter op om mere renhold, flere skraldespande og flere
toiletter samt udvidelse af støjvagtens periode, men størstedelen af
tiltagene kan vi desværre ikke støtte som samlet pakke”.
Borgerrepræsentationen 5. oktober 2017, Anden behandling af
budgetforslag 2018 og overslagsårene 2019-2021
Der blev sat penge af til en ”Ren by- og nattelivspakke” med
initiativer, der skal sikre et renere og pænere København med mere
balance i nattelivet (Æ43):
 2,5 mio. kr. i anlæg i 2018 til renovering af toiletter
 1,3 mio. kr. i service i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019 og frem til
løbende vedligehold og reparationer
 0,6 mio. kr. i service i 2018-2021 til videreførelse af
bevillingspraksis
 1,2 mio. kr. i samlet anlæg i 2018-2019 til digital
understøttelse af bevillingsprocessen
 0,1 mio. kr. i service i 2020-2021 til digital understøttelse af
bevillingsprocessen
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0,1 mio. kr. i service i 2018-2021 til videreførelse af
samarbejdsforum for nattelivet i København
1,6 mio. kr. i service i 2018-2021 til fortsættelse af støjvagten
1,0 mio. kr. i service i 2018-2021 til ny støjvagtspraksis
1,3 mio. kr. i service i 2018-2021 til renhold og spuling
2,1 mio. kr. i anlæg i 2018 til udskiftning af affaldskurve
3,1 mio. kr. i service i 2018 og 4,2 mio. kr. i 2019 og frem til
hyppigere tømning af affaldskurve

Beslutning
Afstemning 1
Ændringsforslaget blev vedtaget med 52 stemmer imod 0.
For stemte: A, Ø, B, V, F, O, C og I.
Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2017, Strammere
praksis i nattelivet
Teknik- og Miljøudvalget drøftede de beskrevne områder, hvor der er
mulighed for at stramme praksis med henblik på at mindske generne i
relation til nattelivet, drøftes.
Indstillingen blev drøftet.
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