
 
28. november 2022 

J.nr. 2022-0375371 

 

Teknik- og Miljøudvalget 

 

 

Om ”Status og drøftelse af forsøgsordning om dispensation til forbedrede vilkår for 

kulturaktører”, der er punkt 12 på dagsordenen for jeres møde i dag: 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har indstillet, at I skal drøfte mulighed for at tilføje 

flere pladser i musikforskriftens bilag 1 i forsøgsordningen i 2023. 

 

28 af de 63 lokaliteter, der fremgår af Musikforskriftens bilag 1, ligger i Indre By. Vi 

finder, at Indre By er vel overrepræsenteret på listen.  

 

På vegne af Indre By Lokaludvalg foreslår jeg, at I drøfter muligheden for at 

forbedre vilkår for beboere i Indre By, fx  

 

1. at der skal være en øvre grænse for lydtrykket for musikarrangementer på 

Rådhuspladsen 

 

2. at der ikke skal være musikarrangementer på Gammel Strand, da det er et 

område med boliger.  

 

3. at der for musikarrangementer i Indre By på pladser og gader uden for 

forskriftens bilag 1 gælder en støjgrænse, der er væsentligt lavere end den 

nugældende støjgrænse på 70 dB(A).  

 

4. at musikforskriften omfatter et forbud mod at anvende dieselgeneratorer, idet 

der findes alternativer som bystrøm og batterier. 

 

5. at fristen for orientering af dem, som må forventes at blive generet af 

musikarrangementet, skal være så lang tid før musikarrangementet, at der 

mulighed for at foreslå og gennemføre ændringer til tilladelsen, som man har 

stillet kulturaktøren i udsigt. 

 

Indre By Lokaludvalg forventer at blive hørt i den videre proces. 

 

For så vidt angår Gammel Strand skal I vide, at der i regi af kommunens 

Nattelivsudvalg er en dialogproces i gang om at mindske generne for både erhverv 

og beboere på Gammel Strand fra nattelivsfesten og de store arrangementer. 

 

Derfor anbefaler jeg, at man stopper med at give tilladelser og at man revurderer 

dem, der allerede er givet på Gammel Strand. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bent Lohmann, 

Indre By Lokaludvalg 


