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Forslag der falder under KFF’s ressort 
 
1: Markant udvidelse af natteværter 
Kategorisering: Kan iværksættes umiddelbart, hvis der findes finansiering. 
 
ÆF 1. 
Det foreslås, at der på side 3 i planteksten, venstre spalte, indføjes følgende afsnit om en mar-
kant opnormering af antallet af natteværter i København: 
 

[Et bedre værtskab for nattelivet forudsætter også en større tilstedeværelse af myndig-
hedspersoner, der kan guide folk, håndhæve de gældende regler og hjælpe folk, der 
måtte have brug for det.] ”Kommunen har de seneste år haft gode erfaringer med nat-
teværter, som har bidraget til at nedbringe graden af gener fra nattelivet gennem ty-

deligt værtskab og dialog. Derfor ønsker Københavns Kommune at øge natteværternes 

tilstedeværelse i København markant i de kommende år.” 
  
Bemærkninger 
Det anbefales at styrke natteværterne gennem en øget tilstedeværelse i Indre By samt et udvi-
det geografisk operationsområde, der også dækker andre fest- og støjplagede områder. Det 
vurderes, at dette vil kunne indfries, hvis initiativet opnormeres fra 4 til 16 natteværter om 
ugen (i alle 52 uger). Derudover anbefales det, at indsatsen med natteværter opskaleres til 
også at inkludere torsdag nat - foruden fredag og lørdag nat. 

Havneværter som option: I sommerperioden er flere af havnearealerne i København belastet 
af fest og støj. I forsøg på at imødekomme dette kan tiltaget om natteværter opskaleres yderli-
gere til i sommerperioden også at dække havnearealerne med et hold sejlende natteværter. 

Budget: 

 

2: Håndhævelse over for uansvarlige restauratører 
Kategorisering: Kan iværksættes umiddelbart. 
 
ÆF 2.1. 
Det foreslås, at der på side 14 i planteksten, venstre spalte (som sidste sætning inden over-
skriften: ”Initiativer som kan iværksættes”), tilføjes følgende sætning om mulighed for tilbage-
kaldelse mv.: 

”Restauratører, der ikke samarbejder og tager ansvar for at nedbringe de konstaterede 

gener, skal sættes under et intensivt og skærpet tilsyn. Det er herved centralt, at de in-

volverede myndigheder samarbejder meget tæt om opgaven, ligesom der er behov for 

en koordinering af de klager, der modtages fra beboere mv. om problemsteder. Lov-

givningens muligheder for at tvinge problemrestaurationer til at samarbejde om at 

nedbringe generne skal udnyttes fuldt ud, og det skal i den forbindelse have konse-

kvenser for restauratører, der ikke samarbejder for at nedbringe de konstaterede 
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gener. Bevillingsnævnet skal i den forbindelse vurdere, om der i problemsager evt. kan 

være grundlag for en tilbagekaldelse eller fastsættelse af nye, bebyrdende vilkår, lige-

som Bevillingsnævnet i forbindelse med fornyelse af nattilladelser i endnu højere grad 

bør fastsætte kortvarige fornyelser med henblik på at holde problemsteder under skær-

pet tilsyn.” 

ÆF 2.2. 
Det foreslås, at der på side 14 i planteksten (som sidste sætning nederst i venstre spalte) tilfø-
jes følgende afsnit om krav om samarbejde: 

”Bevillingsnævnet skal i sin praksis for nattilladelser lægge øget vægt på, at krav om 
samarbejde og ansvar for at nedbringe generne strammes yderligere og bliver et vilkår 

for at drive restaurationsforretning i København.” 

Bemærkninger 
Restaurationsplanen indeholder forskellige bestemmelser, der skal sikre, at der kommer 
bedre styr på problemsteder. Som eksempler kan nævnes: afsnittes om veldrevne restauratio-
ner, og herunder opmærksomhed på problembevillinger, samarbejde om nedbringelse af 
genere, og herunder at Bevillingsnævnet lægger vægt på positive og betryggende initiativer, 
samt afsnittet om skærpet tilsyn med serveringssteder med mange klager, hvor det bl.a. vur-
deres, om der er tilstrækkeligt med tungtvejende grunde til at begrænse den pågældende 
nattilladelse til f.eks. kl. 24.00 eller kl. 02.00. 

Ændringsforslag 2.2. fremstår som en præcisering af dette samarbejdskrav.  

Som supplement til disse bestemmelser er der indføjet et afsnit om, at der skal føres et inten-
sivt og skærpet tilsyn med de steder, der ikke ønsker at samarbejde og hvor der konstateres 
nattelivsgener, som vil kunne reduceres, hvis samtlige aktører samarbejde om opgaven. Dette 
intensive og skærpede tilsyn skal ske i et meget tæt samarbejde mellem de involverede myn-
digheder, og det er vigtigt at de klager, der modtages fra beboerne, koordineres. Lovgivnin-
gens muligheder for at tvinge restauratørerne til at samarbejde om opgaven skal udnyttes 
fuldt ud. I denne forbindelse pålægges Bevillingsnævnet at vurdere, om der i problemsager 
kan være grundlag for en tilbagekaldelse eller fastsættelse af nye, bebyrdende vilkår, ligesom 
meget kortvarige fornyelse kan være en hjælp (ÆF 2.1.). 

Både tilbagekaldelse af en alkoholbevilling og tilbagekaldelse af en nattilladelse kræver helt 
særlige og tungtvejende grunde. Hvis der imidlertid foreligger tilstrækkeligt tungtvejende 
hensyn, kan dette efter omstændighederne føre til tilbagekaldelse, navnlig hvis der er sket 
grov eller gentagen overtrædelse af vilkår i en bevilling eller nattilladelse, herunder hvis der i 
første omgang er blevet indsat vilkår i en eksisterende bevilling eller nattilladelse for herigen-
nem at afhjælpe omfattende problemer i forhold til restaurationen. 

Budget: 

 

3: Mulighed for morgenlukning efter kl. 05.00 
Kategorisering: Kan iværksættes umiddelbart. 
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ÆF 3. 
Det foreslås, at der på side 16 i planteksten, venstre spalte, indføjes følgende afsnit om mor-
genlukning: 
 

”Københavns Kommune er meget opmærksom på de problemer og gener, som visse 
morgenværtshuse og lignende kan medføre. Derfor skal der, for serveringssteder, der 

holder åbent fra kl. 24.00 – 05.00, altid foretages en vurdering af, om der er grundlag 

for at fastsætte vilkår om, at restaurationen skal holde lukket f.eks. i morgentimerne fra 

kl. 05.00 – 10.00. Fokus skal herved være nye steder og steder, der erfaringsmæssigt 

medfører problemer og gener.” 

 
Bemærkninger 
Hensynet bag dette vilkår, som kan stilles i medfør af restaurationslovens § 10, stk. 2, 3. pkt. og 
§ 33, er, at der skabes ro omkring restaurationen samt at undgå, at bestemte restaurationer 
bliver opsamlingssted for trætte og berusede gæster fra andre restaurationer i samme om-
råde. Hensynet gør sig særligt gældende i områder med beboelse og almindelige forretnin-
ger, hvor Københavns Kommune ønsker at sikre, at beboere og handlende kan færdes i mor-
gentimerne uden at blive ufrivillige deltagere i restaurations- og nattelivet. 

Spørgsmålet om, hvorvidt der er grundlag for at fastsætte et vilkår om, at en restauration, der 
holder åbent i de tidligere morgentimer, beror på en konkret vurdering. I vurderingen af, om 
der er grundlag for at fastsætte et sådant vilkår, vil der bl.a. kunne indgå overvejelser: 

• Om den pågældende restauration ligger i et område med beboelse eller almindelige 
forretninger 

• Ansøgerens oplysninger om restaurationens målgruppe 
• Oplysninger fra politiet om nattelivet i og omkring restaurationen, herunder om re-

staurationen ligger i et område med andre restaurationer med nattilladelse, som vil 
kunne indebære, at den pågældende restauration bliver opsamlingssted for trætte og 
berusede gæster til gene for beboere og handlende i området. 

 
Formålet med bestemmelsen er primært at tage hånd om de problemsteder, der findes, og 
sikre at der ikke sker en vækst i antal ”morgenværtshuse”, mens det ikke er hensigten at 
ramme de veldrevne restaurationer. Fokus skal herved være nye steder og steder, der erfa-
ringsmæssigt medfører problemer og gener. De omhandlede problemer og gener skal være 
dokumenterede f.eks. på baggrund af oplysninger fra politiet eller fra OMB, således det sikres, 
at der i den konkrete sag er tilstrækkeligt særlige og tungtvejende grunde for at fastsætte et 
vilkår om morgenlukning. 

Budget: 

 

4 (5,6): Fokus på gastronomi og en fortsat udvikling af madscenen 
Kategorisering: Kan iværksættes umiddelbart. 
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ÆF 4. 
Det foreslås, at der på side 17, venstre spalte, i planteksten indføjes følgende sætninger i 1. dot 
om Middelalderbyen: 
 

”Bevillingsnævnet kan dog meddele nye nattilladelser til kl. 01.00 for spiserestauranter 

(kategori A) med fokus på gastronomi og høj kvalitet, såfremt ansøger har beskrevet et 

stærkt fokus på støjdæmpende tiltag mv. for at sikre begrænsning af nattelivsgener for 

de omkringboende. Formålet er at understøtte Københavns status som gastronomisk 

centrum med et højt niveau. Borgerrepræsentationen ser i denne forbindelse gerne, at 

der i forbindelse med ejerskifte sker et skift fra intensive koncepter (B og C) til restau-

ranter med nattilladelse, som er mindre intensive koncepter (A).” 

 
Bemærkninger 
Da der fortsat er nattelivsgener i Middelalderbyen, fortsætter den restriktive praksis i dette 
område. Der skal dog være mulighed for nye nattilladelser til kl. 01.00 for spiserestauranter 
med et højt gastronomisk niveau. Dette må også ses i sammenhæng med, at københavnernes 
spisevaner har ændret sig. Det er ikke længere usædvanligt, at en god middag på en restau-
rant strækker sig til efter midnat. 
 
På denne måde anses ansøgninger om nye nattilladelser til kl. 01.00 til spiserestauranter, med 
fokus på gastronomi og høj kvalitet, som en undtagelse fra den i øvrigt fortsat restriktive prak-
sis i Middelalderbyen, forudsat at de anførte betingelser er opfyldt. Herudover gælder den re-
striktive praksis i Middelalderbyen fortsat, idet der dog altid skal foretages en konkret vurde-
ring af hver enkelt ansøgning. 
 
Endvidere er det anført, at der bakkes op om, at der i forbindelse med ejerskifte sker et skift fra 
intensive koncepter (B og C) til restauranter med nattilladelse, som er mindre intensive kon-
cepter (A).Der støttes i den sammenhæng, og inden for lovgivningens rammer, op om initia-
tiver, hvorefter en restauratør kan få en nattilladelse til en spiserestaurant (koncept A) mod at 
lukke et intensivt koncept (B og C) i en gade med mange nattelivsgener. Dette vil kunne bi-
drage til at reducere nattelivsgenerne i de mest belastede områder. 
 
I forbindelse med kulturelle events mv. vil der kunne søges om lejlighedsbevillinger. 

Budget: 

 

5: Mulighed for natbevilling til ny kategori-A-beværtning 
Der henvises til ændringsforslag 4. 

 

6: Mulighed for natbevilling ved ændring til kategori-A-beværtning (fra C/B) 
Der henvises til ændringsforslag 4. 

 



 

6 

 

7: Mulighed for at indføre loft for natbevillinger på udvalgte gadestrækninger 
Kategorisering: Kan iværksættes umiddelbart. Dog skal en evt. praksisændring offentliggøres 
og varsles i overensstemmelse med de gældende regler herom (ÆF 7.2.). 
 
Det foreslås, at der på side 15, højre spalte, indføjes følgende afsnit (inden ”Kategori A”) om 
stram praksis i belastede områder mv.: 
 
ÆF 7.1. 

”Med Restaurationsplanen skal Bevillingsnævnet bremse op for tildeling af nye alko-
holbevillinger og nattilladelser i de områder, som er belastede og som har en høj kon-

centration af privat beboelse. Bevillingsnævnet skal føre en stram praksis for nattilla-

delser til restaurationer i de områder, som er belastede, og dermed bremse op for, at 

flere natrestaurationer (i form af rene udskænkningssteder) etablerer sig, hvor der al-

lerede er en høj aktivitet om natten.” 

 
ÆF 7.2. 

”Bevillingsnævnet pålægges at følge udviklingen i nattelivsgenerne tæt og i nødvendigt 
omfang at indføre en særligt restriktiv praksis f.eks. i forhold til gadestrækninger, hvor 

nattelivsgenerne er ved at tage overhånd, således der f.eks. indføres et stop for nye 

nattilladelser og udvidelser af bestående nattilladelser.” 

 
Bemærkninger 
Afsnittet i restaurationsplanen med overskriften ”Et varieret og fordelt udbud” er indarbejdet i 
planen for at sikre et bedre grundlag for at meddele afslag i den situation, hvor én restaura-
tion med alkoholbevilling og/eller nattilladelser indebærer, at en kommende ansøger har et 
retskrav på det samme. En sådan automatik gælder ikke ifølge restaurationsloven ligesom 
f.eks. lighedsgrundsætningen ikke betyder, at en ansøger har et sådant krav. Det er imidlertid 
nemmere at begrunde i enkeltsager, når der kan henvises til klare retningslinjer i restaurati-
onsplanen, herunder ønsker om variation og om at undgå fortætning af rene udskænknings-
steder, og sikre at der ikke kommer for mange af én type restaurationsvirksomhed i samme 
område. Afsnittet vil således være et godt redskab for Bevillingsnævnet, således der nemmere 
kan gives afslag på ansøgninger om nattilladelser inden nattelivsgenerne eskalerer. Med æn-
dringsforslag 7.1. præciseres foranstående yderligere. 
 
Herudover har Bevillingsnævnet mulighed for – efter de gældende regler herfor – at indføre 
en skærpet praksis, også i forhold til enkelte gadestrækninger, såfremt der konstateres en stig-
ning i nattelivsgener. Dette foreslås indskrevet i Restaurationsplanen. En sådan praksisæn-
dring skal offentliggøres og varsles efter de gældende regler herom, jf. f.eks. den skærpede 
praksis, der gælder i Middelalderbyen (siden 18. december 2018). Dette er baggrunden for 
ændringsforslag 7.2. 
 
Derimod er der ikke hjemmel til at indføre et egentligt loft over antal f.eks. nattilladelser på ud-
valgte gadestrækninger, allerede fordi dette vil udelukke den konkrete vurdering i hver enkelt 
sag. 
 
Budget: 
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8. Skærpede vilkår ved meddelelse og fornyelse af natbevillinger 
Kategorisering: Kræver yderligere undersøgelse/afklaring gennem en partnerskabsmodel. 
 
ÆF 8. 
Det foreslås, at der på side 13 i planteksten, venstre spalte, tilføjes følgende afsnit om, at Kø-
benhavns Kommune - i samarbejde med restauratørerne - vil arbejde for at udvikle særlige 
vilkår, som kan knyttes til meddelelse/fornyelse af natbevillinger i meget belastede områder i 
København: 
 

"I samarbejde og partnerskab med erhvervslivet vil Københavns Kommune afsøge mu-

lighederne for at knytte særlige vilkår til meddelelser og fornyelser af natbevillinger i de 

områder af byen, der er hårdt belastet af gener fra nattelivet. Dermed vil kommunen 

gennem et tæt og forpligtende samarbejde - helt ned på restaurationsplan- arbejde 

for at nedbringe generne fra ’festen i gaden’". 
 
Bemærkninger 
Gennem en partnerskabsmodel, jf. ÆF 10, skal der undersøges og udvikles forslag til de sær-
lige vilkår, som kan knyttes til meddelelse og fornyelse af natbevillinger i særligt belastede 
områder af byen. De særlige vilkår kan f.eks. være regler om medbringelse af alkohol udenfor, 
etablering af rygerum m.v. 
 
Vilkårene skal forelægges og godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget, inden de kan anvendes 
i praksis. Desuden skal en evt. praksisændring offentliggøres og varsles i overensstemmelse 
med de gældende regler herom. 

Jævnfør ændringsforslag 2 vil tilbagekaldelse af en alkoholbevilling og eller en nattilladelse 
kræve helt særlige og tungtvejende grunde. Hvis der imidlertid foreligger tilstrækkeligt tungt-
vejende hensyn, kan dette efter omstændighederne føre til tilbagekaldelse, navnlig, hvis der 
er sket grov eller gentagen overtrædelse af vilkår i en bevilling eller nattilladelse - herunder 
hvis der i første omgang er blevet indsat vilkår i en eksisterende bevilling eller nattilladelse for 
herigennem at afhjælpe omfattende problemer i forhold til restaurationen. 
 

Det vil ikke være muligt at opkræve et gebyr fra restaurationer ved overtrædelse af de særlige 
vilkår, idet der ikke findes lovhjemmel til dette. 
 

Budget:  

 

9: Begrænsning af detailhandlens salg af alkohol 
Kategorisering: Kræver yderligere undersøgelse/afklaring gennem partnerskabsmodel. 
 
ÆF 9. 
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Det foreslås, at der på side 3, højre spalte, i planteksten tilføjes følgende afsnit om Københavns 
Kommunes ambition om at begrænse detailhandlens salg af alkohol i områder, som er hårdt 
plaget af gener fra nattelivet: 
 

[Det er langt fra alle gener fra festen i gaden, der skyldes alkoholindtag på byens re-
staurationer. En anden bidragende faktor er, at det i dag er muligt at købe alkohol 24 
timer i døgnet i detailhandlen.] ”Derfor vil Københavns Kommune indgå i dialog og 

partnerskab med detailhandlen med det formål at finde fælles løsninger på be-

grænsning af generne fra ’festen i gaden.” 
 
Bemærkninger 
Københavns Kommune har ikke mulighed for selv at begrænse detailhandlens salg af alkohol. 
Derfor vil kommunen arbejde for en lovændring, der regulerer detailhandlens salg af alkohol i 
bestemte områder og tidsrum. Tiltaget vil have virke i de områder af byen, hvor der i dag gæl-
der en restriktiv bevillingspraksis (Middelalderbyen i Indre By og enkelte gadestrækninger på 
Indre Nørrebro). Derudover vil Kommunen invitere repræsentanter fra detailhandlen til at 
indgå i en partnerskabsmodel, jf. ÆF 10, for at finde fælles løsninger på generne fra ’festen i 
gaden’. 

Budget:  
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Forslag der falder under både KFF og TMF’s ressort 

 

10: Etablering af en partnerskabsmodel 
Kategorisering: Skal undersøges yderligere og kræver finansiering. 
 
ÆF 10. 
Det foreslås, at der på side 3 i planteksten, venstre spalte (øverst), indføjes følgende afsnit 
samt et selvstændigt initiativ om etablering af et partnerskab bestående af relevante parter fra 
nattelivet med henblik på at fremme kollektive og forpligtende løsninger på nattelivsområdet: 
 

[Derfor vil kommunen afsøge lignende samarbejds- og dialogfora, som kan samle natte-
livets forskellige aktører] ”Københavns Kommune ønsker blandt andet at skabe et godt 

og mere forpligtende samarbejde ved etablering af et egentligt partnerskab for et 

bredt udsnit af nattelivets aktører. Partnerskabet skal virke som en styrket platform for 

vidensdeling, dialog og samarbejde på tværs af interessenterne i det københavnske 

natteliv. Partnerskabet skal have beslutningskompetence til at varetage konkrete op-

gaver på nattelivsområdet – herunder kordinerer indsatsen mellem de forskellige myn-

digheder og forvaltninger. Opgaverne vil tage udgangspunkt i politiske mål vedtaget 

af Borgerrepræsentationen, herunder klare reduktionsmål forbundet til nedbringelse 

af gener fra nattelivet. Det er en klar ambition, at finansieringen af partnerskabet sker i 

samarbejde med erhvervet.” 

 
Bemærkninger 
Ved etablering af en partnerskabsmodel for nattelivets aktører ønsker kommunen at styrke 
kollektive løsninger og indfri potentialer i nattelivet både internt i kommunen og mellem nat-
telivets aktører. 

Form: Københavns Kommune vil finde en form for partnerskabet, som kan sikre fælles og for-
pligtende løsninger på nattelivsområdet. En endelig model for partnerskabet er endnu ikke 
udarbejdet. Forvaltningen har skitseret mulige modeller men efterlyser i høringsperioden bi-
drag fra aktørerne omkring organisationsmodeller (bilag A). 

Finansiering: Det er kommunens ambition, at partnerskabets skal realiseres økonomisk i fæl-
lesskab med nattelivets aktører, særligt med bidrag fra erhvervslivet. Kommunen vil under-
søge forskellige finansieringsmuligheder for dette.  

Forslag til udvalgets opgaver: Udvalgets primære formål og opgave vil være at samarbejde 
om/og i fællesskab finde løsninger på udfordringer forbundet til nattelivet. Opgaverne kan 
f.eks. udmønte sig i: 

• Drift af lokale indsatsgrupper 

• Planlægning af beboerpanelundersøgelser 

• Afholdelse af dialogmøder 

• Evaluering og udvikling af forsøg med nudging/adfærdsændringer 

• Udvikling af adfærdskodeks/certificering for serveringsteder 
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• Indgåelse af nationale og internationale videnspartnerskaber 

• Indgåelse af forpligtende aftaler om reducering af nattelivsgener med restauratører 

• Afrapportering til politisk niveau 
 
Budget: 

 

11: Lokale indsatsgrupper 
Kategorisering: Kræver yderligere undersøgelse/afklaring gennem en partnerskabsmodel og 
finansiering. 

 
ÆF 11. 
Det foreslås, at der på side 3, venstre spalte (i forlængelse af afsnittet om en partnerskabs-
model) indføjes følgende afsnit om nedsættelse af lokale indsatsgrupper: 

 
”En opgave, som partnerskabet vil kunne varetage, er oprettelse og drift af lokale ind-

satsgrupper i områder, der oplever mange gener fra festen i natten. Formålet med de 

lokale indsatsgrupper er at styrke det lokale samarbejde og sikre en mere målrettet ind-

sats om nedbringelse af nattelivsgener forbundet til særligt berørte gadestrækninger i 

København.” 

 

Bemærkninger 
De lokale indsatsgrupper skal bidrage til løsninger på nattelivsområdet helt ned på gadeni-
veau. Indsatsgrupperne skal være sammensat dynamisk og kan f.eks. bestå af repræsentanter 
fra politiet, lokale restauratører og beboere samt repræsentanter fra øvrige myndigheder. For 
at sikre en kontinuerlig sparring og imødekommelse af de lokale udfordringer anbefales det, 
at der afholdes kvartalsvise møder i indsatsgrupperne. For yderligere inddragelse af lokalsam-
fundet vil ét af de kvartalsvise møder kunne afvikles som et åbent møde, hvor den enkelte ind-
satsgruppe kan modtage input fra lokalmiljøet. 
 
Udvikling af tiltaget samt drift af de lokale indsatsgrupper kan ske gennem en central partner-
skabsmodel, jf. ÆF 10. 
 
Budget: 

 

12: Beboerpanelundersøgelser 
Kategorisering: Kræver yderligere undersøgelse/afklaring gennem partnerskabsmodel og 
finansiering. 

ÆF 12. 
Det foreslås, at der på side 3, venstre spalte (i forlængelse af afsnittet om en partnerskabsmo-
del), tilføjes et afsnit om årlige beboerpanelundersøgelser: 
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”En anden opgave, som partnerskabet kan/skal varetage, er planlægning og rapporte-
ring af årlige beboerpanelundersøgelser, der har til formål løbende at kaste lys på be-

boernes oplevelser med nattelivet forskellige steder i byen”. 
 

Bemærkninger 
Gennem en årlig beboerpanelundersøgelse kan kommunen følge og påvirke udviklingen af 
nattelivet i udvalget områder af København. På baggrund af den første undersøgelse, kan der 
fastsættes enkle KPI’er, som kan anvendes som mål for genereduktion i de kommende år. 
 
Budget: 

 

13: Årlig afrapportering 
Kategorisering: Kan iværksættes umiddelbart. 

ÆF 13. 
Det foreslås, at der på side 5, højre spalte (nederst), i planteksten tilføjes et selvstændigt afsnit 
om udarbejdelse af en årlig afrapportering af arbejdet på restaurations- og nattelivsområdet. 
Det foreslås at denne afrapportering indeholder en redegørelse fra Bevillingsnævnet, der be-
skriver den kvantitative og kvalitative udvikling af bevillinger og nattilladelser i København:  

”Som led i arbejdet med Restaurations- og Nattelivsplan 2021 vil forvaltningen udar-

bejde en årlig afrapportering til Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, 

der beskriver og dokumenterer kommunes arbejde på restaurations- og nattelivsområ-

det. Herudover skal Bevillingsnævnet årligt udarbejde en afrapportering, der beskriver 

udviklingen i koncentrationen og variationen af bevillinger og nattilladelser i Køben-

havn.” 

 
Bemærkninger 
En årlig afrapportering kan indeholde en rapport fra forvaltningen, der beskriver og doku-
menterer kommunes arbejde på restaurations- og nattelivsområdet. Derudover vil en årlig af-
rapportering kunne indebære en årlig rapport fra Bevillingsnævnet, der beskriver udviklingen 
i koncentrationen og variationen af bevillinger og nattilladelser i København.  
 

Budget:  

 

14. Certificeringsprogram mod krænkende og diskriminerende adfærd 
Kategorisering: Kan igangsættes umiddelbart/gennem en partnerskabsmodel, hvis der fin-
des finansiering. 

ÆF 14. 
Det foreslås, at der på side 4, højre spalte (i forlængelse af afsnittet ’Bekæmpelse af grænse-
overskridende adfærd og diskrimination’), indføjes et afsnit, der specificerer kommunens am-
bition om at bekæmpe krænkende og diskriminerende adfærd i nattelivet gennem et certifi-
ceringsprogram: 
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[Alle har forskellige grænser for, hvilken opmærksomhed de ønsker fra andre. De græn-
ser skal også respekteres i nattelivet. Ingen skal udsættes for hverken uønsket berøring, 
diskrimination eller anden grænseoverskridende adfærd. 

Der skal være plads til alle i det københavnske natteliv, og alle - fra kommune og uddan-
nelsesinstitutioner til politiet og serveringssteder - har et ansvar for at være med til at 
sikre, at det er tilfældet.] 

”Som led i en partnerskabsmodel vil Københavns Kommune derfor arbejde for at fore-

bygge og bekæmpe grænseoverskridende adfærd og diskrimination. Dette vil kommu-

nen blandt andet gøre gennem etablering af et certificeringsprogram, som skal tilby-

des til en række serveringssteder i København. Ambitionen med programmet er at ud-

danne dørmænd og barpersonale til at forhindre og håndtere diskrimination og anden 

uacceptabel adfærd i nattelivet.” [Derudover vil kommunen arbejde for et styrket sam-
arbejde med politiets forskellige funktioner, herunder Trygnattelivspatruljen]. 

 
Bemærkninger 
I samarbejde med parter fra nattelivet, jf. ÆF 10, vil Københavns Kommune tilbyde en række 
serveringssteder et certificeringsprogram, som indebærer, at dørmænd, bartendere med 
flere videreuddannes i at forebygge og bekæmpe grænseoverskridende og utryghedsska-
bende adfærd i natten.  
 
Udviklingen af et certificeringsforløb og certificering af de københavnske restauratører kan 
forløbe over en periode på tre år. En model kunne være: 
 

Første år: Udvikling af certificeringsforløb og certificering af 10 beværtninger 
Andet år: Justering af certificeringsforløb og certificering af 10 beværtninger 
Tredje år: Justering af certificeringsforløb og certificering af 20 beværtninger 

 
Budget: 
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Forslag der falder under TMF’s ressort 
 

15: Øget renholdsindsats 
Kategorisering: Kan iværksættes umiddelbart og kræver finansiering (indgår allerede i PKRs 
budgetnotat 2022). 
  
ÆF 15. 
Det foreslås, at der på side 9, venstre spalte, i planteksten tilføjes følgende afsnit om Køben-
havns Kommunes indsats i forbindelse med toiletter og renhold: 
 

”Nattelivsplanen indeholder initiativer på en øget renholdsindsats til håndtering af 

henkastet affald i særligt belastede nattelivszoner og fra festlige udendørsaktiviteter 

særligt om sommeren - i både dags-, aften- og nattetimer med fokus på kommunale 

grønne arealer, pladser og havnearealer. Nattelivsplanen indeholder ligeledes initiati-

ver til en øget indsats i forbindelse med toiletkapaciteten i særligt belastede nattelivs-

zoner og for områder med festlige udendørsaktiviteter.” 

 
Det forslås yderligere, at der på side 9, højre spalte, tilføjes følgende sætning:   
 

”Det foreliggende budgetnotat 2022 indeholder initiativer på en øget renholdsindsats 
til håndtering af henkastet affald i særligt belastede nattelivszoner.” 

 
Bemærkninger 
Den ændrede tekst præciserer, at der er tale om øget renholdelsesindsats. 
 
Budget: 

 

16: Markant udvidelse af støjvagterne 
Kategorisering: Kan iværksættes umiddelbart og kræver finansiering. 
 
ÆF 16.  
Det foreslås, at der på side 6, højre spalte, i planteksten tilføjes følgende afsnit om færre støj-
gener:  
 

”Borgere og beboerforeninger har efterspurgt at kunne kontakte kommunen også efter 
03.00.  Derfor vurderer kommunen, at udvidelse af støjvagten til kl. 05.00 vil imøde-

komme behovet for at holde trit med nattelivs puls. Dertil kan der være behov for øget 

vejledning og tilstedeværelse i forbindelse med diverse udendørs musikarrangementer 

i byen.” 

 
Bemærkninger 
Det eksisterende initiativ (nr. 14 i initiativkataloget april 2021) forbliver uændret.  Det er for-
valtningens vurdering, at den pågældende udvidelse er tilstrækkelig til at imødekomme be-
hovet for en mærkbar reduktion af støjgener fra restaurationer - navnlig gener fra 
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beværtninger med natbevilling til kl. 5.00 samt støjgener ved nedlukning og oprydning i de 
sene nattetimer. Imidlertid undersøges mulighederne for øget tilstedeværelse ved arrange-
menter i forbindelse med udarbejdelse af et budgetnotat om videreførelse og udvidelse af 
støjvagten.   
 
Budget: 

 

17: Udvidet registrering af gener 
Kategorisering: Kan iværksættes umiddelbart, hvis der findes finansiering. 
 
ÆF. 17 
Det foreslås, at der på side 7, venstre spalte, i planteksten tilføjes afsnit om bevillingsnævns-
udtalelser og tilsyn:  
 

”Københavns Kommune ønsker at fastholde den praksis, at Område for Miljø og Byliv 
(OMB) er kommunens øjne og ører i natten og er en væsentlig bidragsyder i forbin-

delse med udtalelser i bevillingssager for både alkoholbevillinger og nattilladelser. Ud-

over støjgener kan der indsamles viden om affald og renholdelse, problemer med ude-

servering og kontrol af byggelovgivningen, som kan indrapporteres ved natbevillinger 

og til brug for bevillingsnævnets arbejde med generelt at vurdere områder med 

mange gener.” 

 
Bemærkninger 
Det eksisterende initiativ (nr. 16 i det samlede initiativkatalog april 2021) ændres som følger: 
 
Formål: At sikre tilsyn og oplysning om støj, affald og bygemæssige forhold samt klager ved 
bevillinger. 
 
Beskrivelse: TMF vil fortsætte tilsynet med restaurationer med henblik på systematisk at orien-
tere Bevillingsnævnet om ændring af de restaurationskoncepter, som der er meddelt bevil-
ling til. TMF vil foretage tilsyn i aftentimerne ifm. udtalelser til Bevillingsnævnet i alkoholbevil-
linger og natbevillinger. Endelig vil TMF udvide indsatsen med vurdering af affaldshåndte-
ring, udeservering samt byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser, inden der gives bevillin-
ger. 
 
Effekt: Relativ stor effekt ift. at forebygge støj- og affaldsgener, da tilsyn og udtalelser sikrer 
lydsluser, plomberede musikanlæg samt forsvarlig håndtering af restaurationsaffald. 
 
Virkeområde: Hele byen. Dog med et øget fokus på de områder, hvor restaurationstætheden 
allerede er høj. 
 
Budget: 
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18: Omlægning af trafik i visse områder 
Kategorisering: Kræver undersøgelse og finansiering 
 
ÆF 18. 
Det foreslås, at der på side 11, venstre spalte, i planteksten tilføjes følgende sætning: 
  

”Københavns Kommune vil i årene 2023-2025 arbejde med omlægning af trafik som et 

middel for at mindske gener fra nattelivet, hvor det vurderes at have effekt.”  

 
Bemærkninger 
I sommeren 2021 er der planlagt omfattende trafikforsøg i København. Det er derfor for tidligt 
at konkludere om f.eks. lukning af gader bidrager til et bedre eller dårligere natteliv. 
 
Budget: 

 

19: Indførsel af genefrie-zoner 
Kategorisering: Kræver yderligere undersøgelse og kræver finansiering (tiltaget indgår som 
et tilvalg-initiativ i BPMs budget notat 2022). 
 
ÆF 19. 
Det foreslås, at der på side 4, højre spalte, i planteksten tilføjes afsnit om rammer for festen:  
  

”I den forbindelse vil Københavns Kommune, i samarbejde med naboer og de øvrige 
myndigheder arbejde for at udpege og etablere genefri-zoner, hvor gener bliver be-

grænset ved at kommunen bruger de redskaber der findes. De nærmere redskaber skal 

afklares - det kunne blandt andet være at udarbejde skærpede ordensregler for de pla-

gede nattelivsområder.”  
 
Bemærkninger 
Det eksisterende initiativ om skærpede ordensregler (nr. 6 i det samlede initiativkatalog april 
2021) ændres som følger: 
  
Formål: At give politiet en større mulighed for at begrænse støjgener i bestemte hårdtramte 
offentlige områder. 
 
Beskrivelse: Kommunen vil søge at udpege og etablere genefri zoner. Et element i det arbejde 
kunne være at udarbejde forslag til skærpede lokale ordensregler i det offentlige rum for zo-
ner i hårdt plagede natte-livsområder, hvor det i bestemte tidsrum ikke er tilladt at afspille 
musik o.  lign. særligt støjende aktiviteter.  Politiet skal godkende kommunes forslag samt 
håndhæve de skærpede ordensregler. Politiet godkender skærpede ordensregler kun for om-
råder, hvor politiet vurderer at der er et ordensmæssigt behov. 
 

Effekt: Initiativet har en potentiel stor effekt, men afhænger af bl.a. politiets godkendelse og 
ressourcer. 
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Virkeområde: havnefronter, parker og pladser. 
 
Budget: 

 

20: Tydeliggørelse af krav til restauratørers ansvar for udearealer 

Kategorisering: Kræver yderligere undersøgelse og finansiering. 
 
ÆF 20. 
Det foreslås, at der på side 3, højre spalte, i planteksten tilføjes følgende afsnit:  
 

”En række organisationer og virksomheder ønsker at bidrage aktivt til at nedbringe ge-

ner fra festen i gaden. Københavns kommune vil derfor undersøge, hvordan man kan 

tydeliggøre restauratørernes ret og pligt til udearealet foran deres matrikel.” 

 
Bemærkninger 
Ændringsforslag 20 er en præcisering af initiativ 3 i det samlede initiativkatalog (april 2021). 
For at styrke serveringsstedernes mulighed for at regulere gæsternes adfærd vil Københavns 
Kommune afsøge muligheden for, at serveringssteder i aften- og nattetimer kan tildeles af-
grænsede områder foran deres matrikel, hvor de forpligtes til at sikre orden, nedbringe støj, 
påvirke gæsternes opførsel positivt og rydde op efter gæsterne. 
 
Budget:  
 
 

21: Forsøg med nudging 
Der henvises til initiativ nr. 26 (Fremme af respektfuld opførsel via bedre byrum og trafik) og 
til initiativ nr. 27 (Kampagne for adfærdsændring) fra det samlede initiativkatalog (april 
2021). Af initiativerne fremgår:  
 
26. Fremme af respektfuld opførsel via bedre byrum og trafik 
 
Formål: At styrke den byrumsmæssige kvalitet gennem blandt andet belysning og design, 
der fremmer tryg og respektfuld opførsel. 
 
Effekt: Afhænger af de konkrete tiltag. 
 
Beskrivelse: Den kommende ’Byrums- og Trafikplan’ for hele Middelalderbyen har fokus på i et 
helhedssyn at skabe rammer for et balanceret byliv for alle på en måde, så områdets særlige 
historie, eksisterende kvaliteter samt forskellighed og værdier bevares og styrkes. 
Der vil bl.a. være fokus på, hvordan og hvor der kan skabes rammer for en bedre balance mel-
lem kommerciel og ikke-kommerciel anvendelse, balance i opholdsmuligheder, ro/fred og 
aktivitet mm. Der vil herudover være fokus på at skabe rammer for bedre forhold for og ba-
lance imellem de bløde trafikanter, herunder fokus på, hvor og hvordan der kan skabes gode 
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forbindelser for gående og cyklister, bedre cykelparkering osv. Desuden vil der være fokus på 
hvor og hvordan områdets karakteristiske grønne og blå træk kan styrkes. 
Indsatsen vil ske under hensyntagen til beboerne i særligt Indre By, der har udtrykt bekymring 
over, at mindre trafik kan føre til mere fest i gaden. 
 
Virkeområde: Primært Indre By. 
 

27. Kampagne for adfærdsændring 
 

Formål: At påvirke adfærden i nattelivet i en mere hensynsfuld og hensigtsmæssig retning, så 
alle brugergrupper i København oplever, at der bliver taget hensyn til dem. 
Effekt: Skabe forståelse for og viden om, at byen skal bruges af mange og til mange forskellige 
formål, og dermed balancere hensynet og forståelsen mellem forskellige brugergrupper i 
byen – og påvirke normen fra at være drukbaseret til kulturbåren. 
 
Beskrivelse: For at have mærkbar effekt skal kommunikations- og kampagneindsatser plan-
lægges og tænkes tæt sammen med de konkrete, fysiske eller lovmæssige adfærdsregule-
rende tiltag, der udvikles eller besluttes i planperioden. Adfærdsregulerende tiltag kan fx 
være støjsluser, festzoner, håndhævelse af regler og lovgivning om støj, stank og affald i det 
offentlige rum. Det betyder, at kommunikationsindsatsen ikke kan beskrives i konkrete pro-
dukter og leverancer, før de øvrige indsatser/tiltag kendes. Det er dog tanken, at kampagnen 
skal bestå af en kombination af adfærdsregulerende tiltag og kultur- og holdningsbearbejd-
ning i samarbejde med interne og eksterne aktører. 
 
Virkeområde: Hele byen, dog med et øget fokus på de områder, hvor restaurationstætheden 
allerede er høj. 
 

 

 


