Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan
1. Lokaludvalgets bemærkninger til udkast til Restaurations- og nattelivsplan

Side Tekst i udkast til Restaurations- og Lokaludvalgets bemærkning
nattelivsplan

1

Vi beder om dokumentation for, at
Et alsidigt kultur- og fritidsliv - herunder
restaurations- og forlystelseslivet har
restaurations- og forlystelsesliv - bidrager
bidraget til, at København flere gange er
til, at København flere gange er blevet
blevet kåret som verdens bedste by at bo og
kåret som verdens bedste by at bo og leve i. leve i. Hvis ikke det kan dokumenteres, bør
teksten ændres.

1

Restaurations- og nattelivet tager afsæt i
Københavnerfortællingens indsatsområde
om ”Storbykultur”.

”Københavnerfortælling” bør uddybes
og/eller vedlægges restaurations- og
nattelivsplanen som bilag.

I byens øvrige områder skal
opblomstringen af nye virksomheder ske på
en afbalanceret og varieret måde, så
udviklingen giver færrest mulige gener for
naboer.

Skal ændres til:

Det første indsatsområde handler om,

Skal ændres til:

2

4

Egne noter

I byens øvrige områder skal
opblomstringen af nye virksomheder ske
på en afbalanceret og varieret måde, så
udviklingen ikke giver gener for naboer.
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hvordan balancen kan ændres i de mest
belastede områder.

Det første indsatsområde handler om,
hvordan balancen skal ændres i de mest
belastede områder.

Skal ændres til:
4

Det kan ske gennem initiativer i forhold til
drift, indretning af byrum og samarbejde
med politiet og andre aktører.

Det skal ske gennem initiativer i forhold til
drift, indretning af byrum og samarbejde
med politiet og andre aktører.

Skal ændres til:

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.

Bevillingsnævnet vil 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.

Skal ændres til:
4

5

Kommunen præsenterer i en handleplan en
række initiativer, der kan nedbringe
generne fra nattelivet de konkrete steder,
hvor belastningen er størst.

Fordi byen vokser er det nødvendigt at
finde nye steder til nattelivet, hvis
belastningen ikke skal øges i de områder,

Kommunen præsenterer i en handleplan en
række initiativer, der skal nedbringe
generne fra nattelivet de konkrete steder,
hvor belastningen er størst.

Det skal være et mål i sig selv at nedbringe
generne fra nattelivet i de områder, hvor
der allerede er et højt niveau af gener fra
2

hvor der allerede er et højt niveau af gener
fra nattelivet.

nattelivet.

Skal ændres til:

5

5

5

Der kan derfor tænkes i at finde nye
områder med begrænset beboelse, hvor der
kan gives plads til nattelivsaktiviteter enten
permanent eller midlertidigt som led i
byudviklingen.

Københavns Kommune har ikke beføjelser
til at skride ind overfor højlydt adfærd på
åben gade, som kan være til gene for de
omkringboende. Det er vanskeligt at pege
på effektive sanktionsmuligheder ud over
rammerne af gældende lovgivning om
adfærd i det offentlige rum, og
overtrædelse af ordensbestemmelserne
håndhæves udelukkende af politiet.

Kommunen kan også arbejde på at lede
festen i gaden hen, hvor den generer
færrest muligt, gennem ændringer i byens
rum. Kommunen kan undersøge

Der skal derfor tænkes i at finde nye
områder med begrænset beboelse, hvor der
kan gives plads til nattelivsaktiviteter enten
permanent eller midlertidigt som led i
byudviklingen.

Et af målene i planen er, at restaurationsog nattelivet kan folde sig ud i trygge og
inkluderende rammer.
Til opnåelse af dette mål foreslår
lokaludvalget, at kommunen betaler
sikkerhedsfirmaer for på en venlig, men
bestemt måde at dæmpe højlydt adfærd på
åben gade, som kan være til gene for de
omkringboende.
Lokaludvalget er bekendt med, at butikker
på Strøget og Købmagergade betaler GS4
for sikkerhed og tryghed, de såkaldte
”Strøgvagter”.

Skal ændres til:
Kommunen vil også arbejde på at lede
festen i gaden hen, hvor den generer
3

mulighederne for fx alkoholfri zoner og
udpege områder, hvor der kan etableres
nye, velfungerende festområder.

færrest muligt, gennem ændringer i byens
rum. Kommunen vil undersøge
mulighederne for fx alkoholfri zoner og
udpege områder, hvor der skal etableres
nye, velfungerende festområder.

Skal ændres til:

5

De nye områder bør etableres, hvor der
ikke er nærtliggende boliger, så støjgenerne
ikke blot flyttes til et nyt område. 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.

De nye områder vil blive etableret, hvor
der ikke er nærtliggende boliger, så
støjgenerne ikke blot flyttes til et nyt
område. Samtidig vil kommunen føre en
stram praksis for natbevillinger til
restaurationer i de områder som er
belastede, og dermed sætte en stopper for,
at natrestaurationer etablerer sig, hvor der
allerede er en høj aktivitet om natten.

Skal ændres til:

6

6

Københavns Kommune udfører løbende
kontrolbesøg i forhold til støj-, affalds- og
lugtgener fra virksomhederne, og der er
mulighed for at udvide denne indsats.

Københavns Kommune udfører løbende
kontrolbesøg i forhold til støj-, affalds- og
lugtgener fra virksomhederne. Denne
indsats skal udvides og i
nattelivsområderne matche antallet af
bevillinger.

Der er derfor muligheder i at udvide den
eksisterende nattelivsvagt, så borgerne også
på hverdage kan komme i kontakt med
kommunen, når de oplever støj fra natåbne

Blandt beboere i nattelivsområderne i Indre
By er oplevelsen, at den eksisterende
nattelivsvagt er en lappeløsning, som har
begrænset effekt – bl.a. fordi de ikke
4

restaurationer eller arrangementer.

respekteres af restauratørerne og deres
personale.

Skal ændres til:
6

Samtidig kan man udvide med
forebyggende tilsyn i de aktive timer om
natten

6

Lokaludvalget foreslår, at formålet med
nattelivsvagten også er:
- At levere data til en hjemmeside, der
illustrerer problemerne og hvordan de
Det primære formål med nattelivsvagten er:
løses.
- At levere data, der lægges til grund for
afgørelser om inddragelse,
indskrænkning eller fornyelse af
bevillinger.

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.

8

Foretages ingen positive og betryggende
initiativer, skal nattilladelser begrænses,
såfremt det kan dokumenteres at:
 beboelsestætheden tilsiger at udvise

Samtidig vil kommunen udvide med
forebyggende tilsyn i de aktive timer om
natten og om morgenen.

Skal ændres til:
Den restriktive praksis i disse områder skal
opretholdes og vil blive udvidet til større
områder.

Skal ændres til:
Foretages ingen positive og betryggende
initiativer, skal nattilladelser indskrænkes
5




8

8

8

tilbageholdenhed, og
der i forvejen er et højt niveau af gener
i området, eller
risikoen for, at området udvikler et højt
niveau af gener, er stor.

Hertil bemærkes, at der for fornyelser af
eksisterende nattilladelser gælder
anderledes skærpede krav for eventuelt at
meddele et afslag end ved ansøgninger om
nye eller udvidede nattilladelser. Dette
skyldes, at ansøger har indrettet sin
virksomhed på at have en nattilladelse til et
bestemt tidspunkt.

Københavns Kommune ønsker, at
restaurationsmiljøet skal være veldrevet og
understøtte en bæredygtig byudvikling.

Afsnittet ” Et veldrevet restaurationsmiljø”

eller inddrages, såfremt det kan
dokumenteres at:
 beboelse i nærheden tilsiger at udvise
tilbageholdenhed, og
 der i forvejen er gener fra nattelivet i
området, eller
 risikoen for, at området i stigende grad
vil opleve gener fra nattelivet.

Lokaludvalget bemærker i den forbindelse,
at mange beboere i Indre By har købt/lejet
deres bolig og indrettet den, før nattelivet
udviklede sig og blev en gene for deres
dagligliv.

Lokaludvalget bemærker, at restaurationsmiljøet umuligt kan understøtte en
bæredygtig byudvikling for så vidt angår
miljø og sundhed.
Sætningen skal omformuleres uden brug af
begrebet ”bæredygtig”.

Lokaludvalget kan tiltræde de beskrevne
sanktioner.

6

10

Københavns Kommune vil arbejde for et
lokalt ejerskab til rusmiddeldagsordenen på
ung-domsuddannelserne.

Lokaludvalget bifalder initiativet og
foreslår, at det udbredes til universiteterne.

Skal ændres til:
11

Det kan ske ved at placere aktiviteterne,
hvor der ikke er tæt beboelse, så
aktiviteterne medvirker til at løfte områder,
uden at naboer generes af det.

Det vil ske ved at placere aktiviteterne,
hvor der ikke er tæt beboelse, så
aktiviteterne medvirker til at løfte områder,
uden at naboer generes af det.

Skal ændres til:

12

Dette ligger i forlængelse af
kommuneplanens ønske om vækst,
beskæftigelse og plads til de 100.000 nye
københavnere, der i vidt omfang skal bo i
de nye bydele, og det kan bidrage til at
mindske belastningen i de mest aktive
kvarterer i dag.

14

Er der tale om en ansøgning om drift i et
lokale, som hidtil har været brugt til
restauration, kan man som udgangspunkt få
alkoholbevilling til en restauration med et
tilsvarende eller mindre intensivt koncept,
medmindre konkrete forhold taler imod.

Dette ligger i forlængelse af ønsket i
kommuneplanen om vækst, beskæftigelse
og plads til de 100.000 nye københavnere,
der i vidt omfang skal bo i de nye bydele.
Det skal dels bidrage til at mindske
belastningen i de mest aktive kvarterer i
dag og dels bidrage til at afværge en
udvikling, hvor kvarterer er i fare for at
opleve en belastning.

Skal ændres til:
Er der tale om en ansøgning om drift i et
lokale, som hidtil har været brugt til
restauration, kan man – efter en offentlig
høring - som udgangspunkt få
alkoholbevilling til en restauration med et
tilsvarende eller mindre intensivt koncept,
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medmindre konkrete forhold taler imod.

Skal ændres til:

14

Ved nyetableringer foretages en indgående
vurdering af, om der kan gives
alkoholbevilling (og evt. nattilladelse) til
den pågældende adresse og pågældende
koncept i henhold til re-staurationsloven og
den gældende bevillingspraksis.



14

15

Udendørsservering bidrager positivt
til byens liv og stemning. De
gældende vilkår for
udendørsservering skal dog
håndhæves – særlig opmærksomhed
skal rettes mod de mindre byrum,
hvor støjen fra udendørsservering
forstærkes.



Københavns Kommune ser med alvor
på overtrædelser af vilkårene for
udendørsservering.



Inventarets design og udseende skal
tilpasses områdets æstetik og kultur.

På et ”stjernemøde” deltager foruden og
restauratøren, Københavns Kommune,
Københavns Politi og Hovedstadens
Beredskab.

Ved nyetableringer foretages – efter en
offentlig høring - en indgående vurdering
af, om der kan gives alkoholbevilling (og
evt. nattilladelse) til den pågældende
adresse og pågældende koncept i henhold
til re-staurationsloven og den gældende
bevillingspraksis.

Lokaludvalget beder om, at det i planen
uddybes,


hvordan og med hvilke ressourcer
vilkår for udendørsservering skal
håndhæves



Hvilke sanktioner, man vil gøre brug
af, når man konstaterer overtrædelse
af vilkårene for udendørsservering.



Hvordan man sikrer, at inventarets
design og udseende er tilpasset
områdets æstetik og kultur.

Skal ændres til:
På et ”stjernemøde” deltager foruden og
restauratøren, Københavns Kommune,
8

Københavns Politi, Hovedstadens
Beredskab og den lokale beboer-, lejereller grundejerforening.

16

Styregruppen kan løbende udvides med
repræsentanter fra Politiet og relevante
erhvervsinteressenter.

Skal ændres til:
Styregruppen kan løbende udvides med
repræsentanter fra Politiet og relevante
erhvervs- og beboerinteressenter.
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