KØBENHAVNS KOMMUNE
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat & Presse

NOTAT

08-04-2015
Sagsnr.
2015-0086443
Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 23. marts 2015 af
Trine Schaltz vedrørende alkoholbevillinger og
restaurationsplanen

Dokumentnr.
2015-0086443-2

Spørgsmål
Jeg har, ligesom resten af udvalget, fået denne lange mail med
spørgsmål.
En del af spørgsmålene er faktuelle og ikke politiske, så jeg har brug
for at forvaltningen udreder hvad der rent faktisk er gjort, hvad er
forvaltningens opgaver i dette og hvor er der politisk handlerum.
Svar
I udgangspunktet er der fri næringsret i Danmark. Det betyder, at det
kræver lovhjemmel, før adgangen til at drive en bestemt virksomhed
kan begrænses.
Spørgsmålet om tildeling af alkoholbevilling og nattilladelse
(tilladelse til at holde restauration åbent efter midnat) skal vurderes
efter restaurationsloven. Efter denne lov skal Bevillingsnævnet ved
sine afgørelser bl.a. lægge vægt på samfundsmæssige samt ordens- og
ædruelighedsmæssige hensyn.
Dertil vedtog Borgerrepræsentationen den 10. oktober 2013
restaurationsplanen for København, som er vedlagt som bilag 1. I
restaurationsplanen er der en række hensigtserklæringer, som dog ikke
i sig selv kan begrunde afslag på ansøgninger om alkoholbevilling.
Ansøgninger om alkoholbevilling og nattilladelse skal altid behandles
individuelt og konkret, og eventuelt afslag skal begrundes i de
konkrete forhold og ikke med henvisning til generelle
hensigtserklæringer.
I forbindelse med implementeringen af restaurationsplanen satte
kommunen en række initiativer i værk, med henblik på at nedbringe
generne fra nattelivet. Intentionen med restaurationsplanen var ikke en
generel begrænsning af nattelivet og nattilladelserne, men en målrettet
indsats på at nedbringe de gener, som følger af nattelivet.
Af disse initiativer kan følgende nævnes:
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Rapport om nattelivsgener:
Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdede en rapport om
nattelivsgener (vedlagt som bilag 2), som dokumenterede omfanget af
generne i visse gader i Indre By.
Varsel om praksisændring:
På baggrund af rapporten om nattelivsgener besluttede
Bevillingsnævnet den 18. juni 2014 en praksisændring om stop for
nye 05-tilladelser i Vestergade, Larsbjørnsstræde, Studiestræde,
Teglgårdstræde, Sankt Peders Stræde og dele af Gothersgade.
Praksisændringen blev varslet den 20. juni 2014.
Siden varslet har Bevillingsnævnet ikke givet nye 05-tilladelser i
nogen af de nævnte gader.
Varslet er vedlagt som bilag 3.
Gult Kort:
Både Bevillingsnævnet og Center for Miljøbeskyttelse uddeler gule
kort til restaurationer.
Bevillingsnævnet uddeler gule kort i form af vilkår indsat i
alkoholbevillinger eller nattilladelser. Hvis vilkåret ikke opfyldes, kan
det medføre en begrænsning eller bortfald af bevillingen.
Center for Miljøbeskyttelse uddeler gule kort i form af sanktioner efter
miljøbeskyttelsesloven. Eventuelle uddelte gule kort vil indgå i
behandlingen af ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling eller
nattilladelse.
Øget antal støjtilsyn om natten:
Center for Miljøbeskyttelse under Teknik- og Miljøforvaltningen har
markant øget antallet af støjtilsyn fredag og lørdag nat. Ud over at
kunne håndtere konkrete problemstillinger under tilsynene, vil de
øgede tilsyn føre til en bedre registrering af problemer i nattelivet.
Øget renhold:
Center for Drift i Teknik- og Miljøforvaltningen har igangsat en
indsats for øget renholdelse af byen. Der er endvidere igangsat en
mere systematisk registrering og opfølgning på renholdelse relateret til
restaurationer i Indre By.
Digitalisering:
Politiet har med kommunens hjælp opdateret bevillingssystemet
”BevSys”, som gør det muligt at få et overblik over samtlige aktive
bevillinger.
Som følge heraf er alle aktive bevillinger lagt på Københavnerkortet,
som kan findes på dette link: http://kbhkort.kk.dk/spatialmap?
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Dialog:
Der er etableret et samarbejdsforum for nattelivet i Indre By, hvor
myndigheder, beboere, restauratører og andre af nattelivets aktører
holder kvartalsmæssige møder, hvor parterne kan give hinanden
gensidig indsigt og drøfte de generelle problemstillinger.

I forhold til de konkrete sager, som Søren Rud henviser til i sin
skrivelse, vil der i de enkelte tilfælde være foretaget en konkret
vurdering af om der er juridisk grundlag for at give afslag på
bevillingsansøgningen.
I vurderingen indgår alle ovennævnte redskaber og tiltag for at
nedbringe generne fra nattelivet.

Der er til orientering vedlagt følgende bilag:
1. Restaurationsplan
2. Rapport om nattelivsgener
3. Varsel om praksisændring

Carsten Haurum
/Merete Evers Dewilde
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