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Kære medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget, 
 
KBH – Commerce & Culture (KCC) har længe været bekendt med Kultur- og Fritidsforvaltningens ønske om 
forandringer i Københavns natteliv. Senest er vi blevet bekendt med udkastet til Restaurations- og Nattelivsplan 
2021, hvilket er spændende læsning.  
 
Planen indeholder mange positive forslag og initiativer – bl.a. indenfor mere renhold, flere nattevagter, alkoholfrie 
zoner, mere synligt politi, mv. Områder, som KCC bakker op om og gerne bidrager til. 
 
På vegne af vores medlemmer, der tæller erhvervsdrivende i Indre By – herunder detailhandel, restauranter, barer 
og kulturinstitutioner, er vi imidlertid alvorligt bekymrede for konsekvenserne ved dele af Restaurations- og 
Nattelivsplanen i sin nuværende form.  
 
At være erhvervsdrivende i Indre By er udfordrende, især under det seneste års Covid-19 restriktioner, der har 
været så økonomisk hård, at vi endnu ikke kender omfanget af konkurser. Bliver udkastet til restaurations- og 
nattelivsplanen en realitet, frygter vi, at det vil medvirke til, at Indre By bliver en død og kedelig by, der på sigt 
mister sin position som førende international metropol. 
 
Konsekvenserne af dette vil være: Tab af arbejdspladser, skatteindtægter og stilstående erhvervs- og kulturliv, flere 
piratfester, mere ukontrolleret druk i gaderne. 
 
Vi pointerer følgende: 

- Med bevillinger der kun går til kl. 24.00, vil man ramme erhvervslivet bredt i Indre By, da der er stor synergi 
mellem detail, restauranter, caféer og barer. 

- København bliver en død by uden et attraktivt restaurations- og natteliv, som ellers har høstet stor 
international anerkendelse, og som har bidraget til en stigning i turismen før Corona. 
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- Færre turister og lokale besøgende vil komme til byen, og dermed falder indtægterne til kommunen og 
erhvervslivet – hvorfor vælge København, hvis du kan vælge en anden destination, der er mere 
underholdende? 

- Tab af arbejdspladser – restaurationsbranchen beskæftiger en bred gruppe af faglærte og ufaglærte 
borgere. 

- Færre konferencer og events i København – det kræver et attraktivt byliv at trække store kongresser og 
events til byen – dermed vil byen misse indtægter på erhvervsturisme og omsætning i de involverede 
erhverv. 

- Flere piratfester rundt omkring i byen – folk skal nok finde en måde at feste på, men det kan skabe endnu 
større gene for beboere i form af støj og skrald. 

- Værdiforringelse af restauranter, barer og caféer, da det er uvist om bevillingen følger med ved et salg, 
dermed kan det blive svært at sælge et livsværk videre til den samme værdi – og dermed har man startet en 
ond spiral ift. at færre vil turde investere i en restaurant. I sidste ende kan det føre til flere tomme lejemål, 
færre arbejdspladser og et stilstående erhvervsliv. 

Beboere, besøgende og erhvervsliv skal gå hånd i hånd. Der er meget fornuft i at invitere erhvervet ind for at løse de 
problematikker, der findes i nattelivet, og vi bidrager gerne til at finde løsninger. 
København er gammel købstad med tradition for beværtninger og feststemt publikum. Med Restaurations- og 
Nattelivsplanen frygter vi, at Indre By omdannes til et pænere ”parcelhuskvarter” eller endnu værre et 
Frilandsmuseum - uden erhverv.  
 
Er det den fremtid, vi ønsker for landets hovedstad? 
 
På vegne af KCC’s medlemmer 
Venlig hilsen, 
Maja Jensen 
 
Maja Tini Jensen 
Direktør 
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1165 København K 
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T: +45 36 85 66 06 
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