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I høringsudkastet for den reviderede Forskrift vedrørende miljøkrav for indretning og drift af restaurationer er forskriften generelt
skrevet igennem. Der er derfor ud over de foreslåede stramninger også foretaget mindre redaktionelle ændringer. Fx er alle
lovhenvisninger opdaterede, ”Center for Miljø” er ændret til ”Københavns Kommune” og eksempler er beskrevet i et mere nutidigt
sprog. Fx er ”videoanlæg” udeladt som eksempel på et støjende anlæg og eksempler på de restaurationstyper, er suppleret med caféer,
juicebarer og vandpibecaféer. Det tillæg der blev vedtaget i 2009 om senere sluttidspunkter for udeserveringen i dele af
Metropolzonen og Nyhavn er skrevet ind i forskriften i stedet for at indgå som et bilag.
Nedenstående er en oversigt over de vigtigste tekstmæssige ændringer i forskriften.
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Tekst i den gældende forskrift
§1 stk. 3 Center for Miljø kan bestemme at
forskriften ikke er gældende for
restaurationer med speciel beliggenhed.

Tekst i høringsudkastet
-

§ 2. stk. 2: Ved faste musikanlæg og TV
forstås i denne forskrift: Fastmonterede
eller fastplacerede jukebokse,
lydforstærkere, højtalere, TV apparater,
videoanlæg og lignende.
§4 stk. 3 Faste musikanlæg, TV og
videoanlæg i restaurationer skal
indreguleres, blokeres og plomberes
således, at de i bilag 1 anførte krav kan
overholdes. Bestemmelsen omfatter ikke
spiserestaurationer og lignende, der
udelukkende har baggrundsmusik.
§ 4.stk 6. Indgangspartier til restaurationer
beliggende i boligområder skal være udført
med vindfang (lydsluse). Døre skal være
forsynet med automatisk lukkeanordning,
der ikke må blokeres. Bestemmelsen
omfatter ikke spiserestaurationer og
lignende, der udelukkende har
baggrundsmusik.

-

§ 8 stk 1. Vinduer og døre til det fri skal
holdes lukkede, være tætte og forsynet
med effektive lukkeanordninger.

Forklaring
Bestemmelsen udgår for at undgå
forvirring om forskriftens virke.
Forvaltningen kan dispensere fra nogle af
bestemmelserne, men kun i de tilfælde,
hvor kravene ikke har effekt i forhold til
generne. Det gælder fx, hvis en
restauration ligger langt fra beboelse.
Bestemmelsen udgår, idet forskriften ikke
længere kun omfatter faste anlæg

§ 4 Stk. 3. Musikanlæg, TV og lign. anlæg
til afspilning af lyd i restaurationer skal
indreguleres, blokeres og plomberes
således, at de i bilag 1 anførte krav kan
overholdes. Bestemmelsen omfatter ikke
restaurationer, der udelukkende har
baggrundsmusik.
§ 4.stk.6. Indgangspartier til restaurationer
skal være udført med vindfang (lydsluse).
Dørene i lydslusen skal kunne lukkes
enkeltvis og må ikke være åbne på samme
tid. Døre skal være forsynet med
automatisk lukkeanordning, der ikke må
blokeres. Bestemmelsen omfatter ikke
restaurationer, der udelukkende har
baggrundsmusik.
§ 8. stk 1. Vinduer og døre til det fri skal
holdes lukkede, være tætte og forsynet
med effektive lukkeanordninger i de
tidsperioder, hvor driften kan medføre
støj- og lugtgener.

Faste musikanlæg erstattes af Musikanlæg.
Spiserestaurationer undtages ikke
generelt, da spiserestaurationer i dag ikke
per definition kun spiller baggrundsmusik.

Kravet om lydsluse er ikke specificeret til
kun at gælde i boligområder.
Funktionskravet til lydslusen er
specificeret til, at dørene skal kunne lukkes
enkelvist og ikke må stå åbne på samme
tid.

Bestemmelsen er lempet, da kommunen
ikke kan kræve, at vinduer og døre skal
holdes lukket, hvis der ikke er støj eller
lugtgener.
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§ 10. Restaurationer der har trapperum
eller andre arealer til fælles med boliger,
må ikke benytte disse til vareopbevaring
eller på anden måde lade disse indgå
virksomhedens drift. Fællesarealer med
boliger kan dog benyttes til ikke støjende
varelevering og lignende.
§ 12. Udendørsservering må ikke finde
sted i tidsrummet kl. 24.00 – 07.00

-

§ 15. Såfremt restaurationen anvender

§ 10. Restaurationer, der har arealer til
fælles med boliger, må ikke benytte disse
til vareopbevaring eller på anden måde
lade disse indgå i virksomhedens drift.

Sidste sætning om at fællesarealer kan
benyttes til ikke støjende varelevering er
udeladt, da det er op til ejerne selv at indgå
aftaler om dette

§ 12 Udendørsservering må ikke finde sted
i tidsrummet kl. 24.00-07.00.
Stk. 2. I følgende områder må udendørs
servering til kl. 02.00:
Restaurationer beliggende
- I Nyhavn på restaurationssiden, dvs.
ulige husnumre, samt i
- Store Strandstræde 1-4, Lille
Strandstræde 1-4, Toldbodgade 1-4,
samt
- Restaurationen til Det Kongelige
Teaters skuespilscene i
Kvæsthusgade.
- Desuden for restaurationer beliggende
i området afgrænset af: Vesterbrogade
1A-4A (bortset fra Tivoli), Axeltorv,
Studiestræde 50-54 (lige numre) og
55-69 (ulige numre), HC Andersens
Boulevard 8-16 (lige numre) og 13-17
(ulige numre) samt Rådhuspladsen og
Jernbanegade
§ 13. Udendørs musik er ikke på tilladt på
offentligt areal for restaurationer ved
almindelig drift. Undtaget er dog musik,
hvor der er givet en særskilt kommunal
tilladelse.
§ 15 Såfremt restaurationen afspiller

Det i 2009 besluttede tillæg om udvidet
tidsrum for udeservering er skrevet ind i
forskriften.

Ny bestemmelse om forbud mod udendørs
musik på offentligt areal. Undtagelsen gør,
at der ikke skal gives en dispensaion, hvis
der i forvejen er givet kommunal tilladelse.
Der stilles krav om støjrapport og

Side 3 af 4

faste musikanlæg og TV jf. § 4, stk. 3, skal
de i bilag 1 anførte krav til lydisolationen
for vægge og etagedæk samt de i bilag 1
anførte krav til indstilling, blokering samt
plombering af musikanlæg over for Center
for Miljø dokumenteres overholdt.
Dokumentationen skal i form af
støjmålinger og eventuelt nødvendige
beregninger være udført af et firma der er
akkrediteret af DANAK til at udføre
støjmålinger eller godkendt af
Miljøstyrelsen til ” Miljømåling – ekstern
støj, jf. bilag 1 punkt 4.
Stk. 2. Ved etablering af faste musikanlæg
eller TV skal restaurationen indgive
dokumentation til Center for Miljø straks
efter etableringen. Hvis der efter
etableringen af et fast musikanlæg eller Tv
foretages udvidelser eller ændringer, der
medfører at den tidligere indgivne
dokumentation ikke længere er i
overensstemmelse med de faktiske
forhold, skal restaurationen indgive
dokumentation straks efter.
§16. Center for Miljø kan i særlige
tilfælde dispensere fra bestemmelserne i §
4, stk. 1, 2, 5 og 6, § 5, stk. 1 og §§11 og
12.

musik, og TV eller lign. støjende
aktiviteter jf. §4, stk. 3, skal de i bilag 1
anførte krav til lydisolation for vægge og
etagedæk samt de i bilag 1 anførte krav til
indregulering, blokering samt plombering
af musikanlæg overfor Københavns
Kommune dokumenteres overholdt.
Dokumentationen skal ske i form af
støjmålinger og eventuelt nødvendige
beregninger være udført af et firma, der er
akkrediteret af DANAK til at udføre
støjmålinger eller godkendt af
Miljøstyrelsen til »Miljømåling -ekstern
støj«, jf. bilag 1 punkt 4.
Stk. 2. Dokumentation skal indsendes til
Københavns Kommune straks efter
etablering
Stk. 3. Hvis der efter etableringen af
musikanlæg, TV eller lign. foretages
udvidelser eller ændringer, der medfører at
den tidligere indgivne dokumentation ikke
længere er i overensstemmelse med de
faktiske forhold, skal restaurationen
indgive fornyet dokumentation straks efter.
§16. Københavns Kommune kan i
særlige tilfælde dispensere fra
bestemmelserne i § 4§ 5, stk. 1 og §§1113. Dispensation meddeles kun i de
tilfælde, hvor kravene ikke har en effekt i
forhold til gener.

blokering af musikanlæg ved afspilning af
musik i det hele taget og ikke kun ved faste
musikanlæg.

Det er tilføjet, at der kun kan dispenseres i
de tilfælde, hvor kravene ikke har effekt i
forhold til gener.
Det betyder, at der fx kan dispenseres, hvis
der er langt til beboelse.
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