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Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. revision af forskrift 
for udendørs musikarrangementer 

Nørrebro Lokaludvalg er meget tilfredse med at forskriften nu dækker 
hele byen og ikke kun udvalgte pladser. Vi noterer os også med 
tilfredshed at alle arrangementer, som ledsages af høj musik mm, også 
er en del af forskriften. 

Lokaludvalget finder, at der burde kunne skelnes mellem 
professionelle arrangører og lokale. Desværre har vi ikke umiddelbart 
selv et bud på, hvordan dette skulle kunne gøres. Måske kunne der i 
en fremtidig revision tages en diskussion af, om det er muligt at lave 
denne skelnen. 

På listen over specifikke pladser kunne det overvejes at tage Dr. 
Louises Bro med, fordi der efterhånden sker en del arrangementer her. 

Det er vigtigt at det er muligt at få kontakt med arrangøren (eller den 
ansvarlige), så man som beboer kan få en dialog med arrangøren om 
evt. gener. Derfor er det også centralt at arrangementer annonceres 
lokalt og at man ved hvor man kan henvende sig ved gener. 

Mht. håndhævelsespraksis så er det vigtigt at kommunen kontrollerer 
at arrangøren overholder de tilladte rammer for arrangementet. Det er 
et fremskridt at støjniveauet nu måles over et gennemsnit på løbende 
15 minutter fremfor et gennemsnit over hele arrangementet. Men 
hvordan bliver peak-støj, som evt. udjævnes af 15 minutter-intervallet, 
håndteret? 

Antal dage et arrangement må foregå fortløbende er sat af hensyn til 
arrangørernes økonomi. Men økonomi skal ikke være grund nok til at 
tilsidesætte beboerne tålmodighed med flerdages arrangementer. 

Nørrebro er en levende bydel og en beboelsesbydel. Med denne 
forskrift håber lokaludvalget at vi kan nå en god balance, der sikrer, at 
alle dem der ønsker at skabe aktivitet i bydelen og dem der bor her, 
kan eksistere sammen. 

Med venlig hilsen 

Mogens Petersen 
Formand for Nørrebro Lokaludvalg 


