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Københavns Kommune
Center for Miljøbeskyttelse
Njalsgade 13, postboks 380
2300 København S
ATT: miljoe@tmf.kk.dk

Vedr. Høring af Restaurations- og nattelivsplan 2017
Københavns Kommune har udarbejdet udkast til Restaurations- og Nattelivsplan
2017 for at fremme dialogen mellem kommune, borgere, restauratører og
arrangører og for at sætte fokus på nattelivets gener. Som interesseorganisation
for danske spillesteder og festivaler har Dansk Live med interesse læst
høringsmaterialet og vi fremsender her vores kommentarer.
Planen er relevant for en række af Dansk Lives medlemmer, da de er væsentlige
aktører i det københavnske by- og natteliv. Dansk Live ser derfor generelt positivt
på, at kommunen ønsker at fremme dialogen med aktørerne og skabe en god
udvikling og balance i byens by- og natteliv. Samtidig er det positivt, at
kommunen anerkender og har øje for, at et aktivt og alsidigt kultur- og fritidsliv i
høj grad bidrager til byens udvikling, giver byen ’kant’ og gør det til en attraktiv
storby.
Der skal naturligvis være en rimelig balance mellem et inspirerende natteliv og
borgerhensyn, men det er vigtigt, at man ikke umuliggør nye og spændende tiltag
og aktiviteter i by- og nattelivet. Det er helt afgørende for en levende by, at der
udbydes et alsidigt og inspirerende kulturliv og at byens frie og afslappede ånd
ikke kun bevares, men netop også udvikles. Det er blandt andet det, som folk
kommer rejsende hertil for at opleve. Dansk Lives medlemmer står for
professionelle arrangementer og positive oplevelser – og det skal de også gerne
kunne gøre i fremtiden.

- Generelle bemærkninger til høringsmaterialet -

Afgørende at fremme dialogen
Dansk Live er enige i betragtningerne om, at det er afgørende at etablere en
vedvarende og naturlig dialog mellem de relevante aktører om eventuelle
problemers omfang, fælles løsninger mv. Vi støtter derfor gerne op omkring
kommunens arbejde for at opsøge partnerskaber omkring by- og nattelivet og ser
også gerne på nye tiltag og teknologier, der f.eks. indenfor støjbekæmpelse kan
blive afprøvet i Københavns natteliv.
Nye teknologier vil givet kunne løse nogle af udfordringerne i nattelivet, men man
vil også kunne nå et langt skridt med en god og konstruktiv dialog mellem de

Gl. Kongevej 11-13 1610 København V
Tel.: 86 12 12 30 www.dansklive.dk CVR: 19 96 65 93

2/4
involverede partnere, herunder få skabt en god transparens i sagsbehandlingen
samt en generel forventningsafstemning ift. arrangører og de lokale borgere.
Fra 4 til 5 indsatsområder
Fra kommunens side er der lagt op til, at visionen for restaurations- og nattelivet i
praksis skal udfolde sig i henhold til fire indsatsområder. Vi oplever imidlertid at
man burde udvikle et 5 indsatsområde, der ved siden af de øvrige
indsatsområder, kan bidrage til at ”sikre et kultur- og natteliv af højeste kvalitet” i
såvel udbud som profil.
Som organisation repræsenterer vi professionelle aktører, der med kreativitet og
visionære ideer ønsker at gøre København til en mangfoldig, interessant og
feststemt by, der også i fremtiden kan bidrage til, at byen vil være at finde blandt
de mest attraktive metropoler at besøge og leve i. Derfor mener vi, at der ikke blot
skal ’være plads til’ restauration- og natteliv, men at man fra kommunens side bør
gøre mere for at formulere en proaktiv indsats, der støtter op omkring nye kreative
kræfters tanker og ideer, og med sparring om tilbud og muligheder styrker
kvaliteten i udbuddet af by- og nattelivsoplevelser
Vi håber derfor, at kommunen i samarbejde med arrangørerne, har lyst til at sætte
ord på en ny 5. indsatsområde, der i mindre grad tager afsæt i gadefestens gener
og stedet fokuserer på kvalitetsudvikling og på hvordan et aktivt og ’high end’ byog natteliv sikrer København en positiv identitet.

- Bemærkninger til de enkelte indsatsområder -

1. Begrænsning af gener fra nattelivet
Når det gælder gener viser kommunens kortlægning tydeligt, at det i særlig grad
er den uregulerede ”fest i gaden”, der er årsag til klager. Men på samme måde
som kommunen ikke har bemyndigelse til at regulere festen i gaden, kan og bør
spillesteder og arrangører ikke stilles til ansvar for den uorganiserede fest i gaden.
Tværtimod vil vi gerne bidrage til at festen foregår i hensigtsmæssige rammer som
f.eks. på et spillested.
Vi vil naturligvis gerne indgå i dialog med både myndigheder og borgere om
tiltag, der kan medvirke til at fremme forståelsen for et aktivt og alsidigt natteliv
og med forskellige initiativer kan bidrage til at modvirke festen i gaden. Det bør
dog ikke være en pligt for arrangørerne og derfor oplever vi det som et forkert og
uhensigtsmæssigt værktøj, hvis kommunen pålægger bevillingsnævnet, at den i
sin praksis for nattilladelser fremadrettet skal lægge øget vægt på, at ansvar for
at nedbringe gener i gadebilledet bliver et vilkår for at have
udskænkningsaktiviteter i København. Vi bidrager imidlertid gerne til et godt
samarbejde, men det starter ved en tillidsfuld dialog.
Med hensyn til afsnittet omkring festivaler og arrangementer har Dansk Live
tidligere afgivet kommentarer til kommunens forskrift for udendørs
arrangementer. Vi finder generelt, at forskriften har fået en uhensigtsmæssig
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teknisk karakter, hvor forslag til både støjbegrænsninger og praksis ikke er i trit
med virkeligheden ift. almindelig baggrundsstøj og branchens arbejdsprocesser.
Vi er til gengæld enige i, at en god forudsigelighed sammen med konstruktiv
dialog om forventninger er nøglen til at sikre den gode balance mellem borgere
og byliv. Ikke mindst for arrangørerne, hvor det er vigtigt med en god
kommunikation ift. forudsigeligheden og her håber vi at kommunen vil arbejde
endnu mere proaktivt.

2. Et trygt og inkluderende natteliv
Dansk Live har ingen bemærkninger til indsatsområdet.

3. Udvikling af Københavns bydele
I forholdt til det tredje indsatsområde oplever Dansk Live, at der med de
præciseringer, der er lagt op til ift. bevillingsnævnets vurdering af ansøgninger –
fx ift. nyetablering eller konceptændringer – sker et uhensigtsmæssigt skred.
Kommunen bør passe på med ikke at dræbt initiativlysten hos nye arrangører, der
ønsker at føje nye oplevelser til byens rum, før de overhovedet er kommet i gang.
Omvendt er det positivt, at der med planen lægges op til en større spredning i
aktiviteterne, således at tilbuddene bredes ud til hele byen.

4. Service og partnerskaber omkring by- og nattelivet
Dansk Live er tilfredse med, at Københavns Kommune har en stærk ambition om
at virksomhederne, herunder arrangørerne i København, skal opleve Københavns
Kommune som en medspiller og serviceleverandør, så de har de bedste
vækstbetingelser og udviklingsmuligheder. Her er gennemskuelighed og
forudsigelighed i sagsgangen afgørende. Digitalisering af ansøgninger mv. er et
godt skridt på vejen, men vi så også gerne en mere proaktiv indsats, hvor det var
mere enkelt at få overblik over hvilke bestemmelser og myndigheder, man skal
forholde sig til.
Netop derfor er Dansk Live helt enige i, at der skal skabes et markant bedre
samarbejde mellem offentlige og private aktører omkring by- og nattelivet og vi
har tidligere og af flere omgange foreslået at der etableres en koordinerende
funktion for by- og nattelivet i et partnerskab med private aktører. Vi vedlægger
derfor vores forslag og uddybende bemærkninger om etableringen af en
’bylivsborgmester’ i København til orientering. Se bilag nedenfor vedr.
bylivsborgmester.

- Afslutning -

Vi mener, at man vil kunne nå langt med et konstruktivt samspil om både udvikling
og udfordringer i by- og nattelivet og til den nyetablerede styregruppe, der skal
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følge op på implementeringen, står vi naturligvis til rådighed med yderligere input,
hvis der skulle være behov for det.

De bedste hilsner
Michael Nymann Folmer
Administrator og organisationsansvarlig i Dansk Live
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