
 

Indre By Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. 

Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns 

Rådhus. 
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Tak til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og 

Miljøforvaltningen, Københavns Politi, DBU og Happy Copenhagen 

for at stille op til Indre By Lokaludvalgs offentlige informationsmøde 

den 25. maj kl. 19.30 i Bethesda, Rømersgade 17, om EURO 2020 

og Copenhagen 2021.  

 

Vi har allerede modtaget en del tilmeldinger til mødet. Da max. 40 

borgere kan deltage pga. corona-situationen, har borgerne mulighed 

for at overvære mødet via en live streaming på Teams.  

 

Man får et link til live streamingen ved at maile til 

indrebylokaludvalg@okf.kk.dk; skriv ”Digital deltagelse” i 

emnefeltet. Det vil være fint, hvis jeres medarbejdere benytter denne 

mulighed. 

 

Events og begivenheder i Indre By 

 

Lokaludvalget drøftede EURO 2020 og Copenhagen 2021 i sit møde 

den 6. maj 2021. 

 

Først og fremmest vil lokaludvalget gerne gøre opmærksom på, at på 

godt og ondt er de to events ikke enestående for Indre By. Vores 

bydel er hvert år vært for mange store events og begivenheder, og 

skal i 2022 bl.a. være vært for Tour de France-starten.  

 

Som vi forstår kommunens event-strategi, vil man også fremover 

forsøge at tiltrække internationale begivenheder og events til 

København. Vi forstår hensigten, men appellerer til, at de lægges i 

andre bydele end i Indre By. Indre By har ca. 42.000 indbyggere, og 

deres hverdag påvirkes i større eller mindre grad af de mange 

begivenheder og events i bydelen. 
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Hvis det er nødvendigt at lægge events og begivenheder i Indre By, 

så bør arrangørerne gøre det med respekt for bydelens beboere. Indre 

By er ikke en kulisse. Det er et beboelses- og forretningsområde. 

Allerhelst så vi, at lokaludvalget og beboerne via borgerdialog blev 

taget i ed, inden beslutninger om placering af events og begivenheder 

i vores bydel træffes.  

 

 

EURO 2020 

 

Lokaludvalget beder om, at alle natteværter kommer på gaden i 

forbindelse med fodboldkampene, der spilles i Parken. Når 

restaurationerne er underlagt corona-restriktioner, må man forvente, 

at festen efter aktiviteterne på Rådhuspladsen, på Ofelia Plads og i 

Øksnehallen holdes i Indre Bys gader. 

 

 

Gammel Strand og Nybrogade under Copenhagen 2021 

 

Vi har forstået,  

 

- at Happy Copenhagen ønsker, at Nybrogade og Gammel Strand 

skal danne ramme om del-arrangementerne Fluid Festival og 

Front Yard med talks, debatter og koncerter/musik med 

sluttidspunkt søndag-torsdag kl. 24 og fredag-lørdag kl. 02 i 

perioden 13.-22. august 2021.  

 

- at Happy Copenhagen ønsker at afholde koncerter i Nybrogade 

og på Gammel Strand med et lydniveau på 103 dB-gennemsnit 

målt over 15 minutter. 

 

- at Teknik- og Miljøforvaltningen kan give dispensation fra 

”Forskrift for udendørs musikarrangementer” til sluttidspunkt 

for arrangementet på Gammel Strand til kl. 24 alle dage. 

 

- at Teknik- og Miljøforvaltningen kan give dispensation fra 

”Forskrift for udendørs musikarrangementer” for så vidt angår 

lydniveauet for arrangementet på Gammel Strand og Nybrogade: 

Max 90 dB(A). 

 

Det fremgår ikke af materialet, vi har set, hvordan lyssætningen i 

Nybrogade og på Gammel Strand skal være under Fluid Festival og 

Front Yard, men vi formoder, at det vil være til gene for dem, der bor 

i Nybrogade og på Gammel Strand. 
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Aktiviteterne i Nybrogade og på Gammel Strand vil ikke kun påvirke 

dem, der bor i nærområdet, men vil kunne mærkes vidt omkring. 

Husene i området er gamle og står på pæle, så aktiviteterne i 

Nybrogade og på Gammel Strand vil give stærke lydgener og 

rystelser i lejlighederne. Det er ikke rimeligt.  

 

Lokaludvalget foreslår derfor, at Fluid Festival og Front Yard med 

tilhørende aktiviteter flyttes fra Nybrogade og Gammel Strand til et 

område uden beboelse.  

 

Hvis ikke aktiviteterne flyttes, bør Copenhagen 2021 tilbyde 

beboerne i nærområdet et hotelophold, mens aktiviteterne står på. 

 

 

Spørgsmål, som gerne må besvares i det offentlige 

orienteringsmøde den 25. maj 

 

- Hvordan er brand- og flugtvejsforholdene på Nybrogade og 

Gammel Strand under Copenhagen 2021?  

 

- Hvor mange personer tillades der på Nybrogade og Gammel 

Strand under Copenhagen 2021?  

 

- Hvordan vil man håndtere folk, der opholder sig omkring 

Nybrogade og Gammel Strand, men uden for afspærringen? 

 

- Hvordan håndteres festen i gaden under EURO 2020- og 

Copenhagen 2021, corona-situationen taget i betragtning? 

 

- Har politiet ressourcer til at håndtere de formelle og uformelle 

aktiviteter og fester i forbindelse med EURO 2020 og 

Copenhagen 2021? 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bent Lohmann, 

formand 


