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NOTAT 

Svar vedr. evaluering af forskrift for udendørs 

musikarrangementer 

Amager Øst Lokaludvalg sætter pris på at forvaltningen evaluerer på 

forskrift for udendørs musikarrangementer. Lokaludvalget har 

indenfor den korte tidsperiode ikke haft mulighed for at lave 

borgerinddragelse i sagen hvorfor indeværende høringssvar bygger på 

lokaludvalgsmedlemmernes egne erfaringer og en elektronisk 

borgerpanelundersøgelse af Amager Strandpark, samt på en 

gennemgang af de borgerhenvendelser, som lokaludvalget har fået 

igennem 2017 og 2018. 

 

Amager Øst er en del af storbyen København og det må derfor 

forventes, at man som borger kan opleve udendørs 

musikarrangementer – hvad enten man selv opsøger musikken som 

koncertgæst, eller er nabo til en lokalitet, hvorfra der spilles musik. 

Det er en del af storbylivet og lokaludvalget ønsker at fremme, at 

bydelens borgere kan møde et rigt og varieret kulturliv i bydelen – 

bl.a. i forbindelse med udendørs musikarrangementer.  

 

Amager Øst Lokaludvalg har ikke modtaget enkeltstående 

henvendelser fra borgerne i 2017 og 2018 vedr. støjgener i forbindelse 

med udendørs musikarrangementer i bydelen. Lokaludvalget antager 

derfor, at borgere i Amager Øst generelt ikke oplever problematikker i 

forbindelse hermed, og at borgerne generelt er tilfredse med at 

udendørs musikarrangementer er en del af kulturtilbuddene i Amager 

Øst bydel. 

 

Vedr. Musiktorvet: 

Amager Kulturpunkt havde ønsket et større antal tilladte 

arrangementer, og det blev også hævet fra de foreslåede 10 til 15, 

hvilket de er glade for. Men der er et stort problem med db grænsen på 

60, som er meget lidt. Der er behov for tilladelse til 3-4 arrangementer 

om året, hvor grænsen må være højere, og for at grænsen generelt 

bliver hævet. 

Amager Kulturpunkt har oplevet klager fra de omkringboende, men i 

nogle tilfælde har det vist sig, at det har været en fest i 

naboejendommen, der har støjet eller folk, der tilfældigt har slået sig 

ned på pladsen med et medbragt musikanlæg. Det er oplevelsen, at 

beboerne – forståeligt nok – ikke skelner mellem støj fra planlagte 

arrangementer eller den støj, der kan forekomme, når borgerne bruger 

byen eller når berusede mennesker forlader et spillested. 

Amager Kulturpunkt har varslet naboerne som foreskrevet, men har 

oplevet, at viceværter tager opslaget ned. 
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Vedr. Amager Strandpark:  

I foråret 2017 udførte Amager Øst Lokaludvalg en elektronisk 

spørgeskemaundersøgelse omkring Amager Strandpark blandt de over 

4000 medlemmer af lokaludvalgets elektroniske borgerpanel. 

Undersøgelsen viser, vinterhalvåret oplever væsentligt færre 

udfordringer med larm og støj fra udendørs arrangementer. 2152 

borgere bosiddende i Amager Øst svarede på hvorvidt de oplever 

gener i forbindelse med musik og andre støjende aktiviteter i Amager 

Strandpark i sommerhalvåret. Ud af disse angav 60% at de ikke eller 

næsten ikke oplever gener, mens 27 % svarede at de iblandt eller ofte 

oplever gener. Som bilag til dette høringssvar har vi i tillæg til 

ovennævnte tal til orientering indsat et diagram der, målt på 

forskellige parametre, viser deltagernes generelle oplevelser af 

arrangementer i Amager Strandpark om sommeren. 

 

 

Forslag til forbedringer: 

For at imødekomme, den kritik naboer kommer med over støj fra 

arrangementer kunne man måske understøtte udviklingen af mere 

intelligent lyd. Der findes metoder til at holde lyden inden for det 

areal, hvor publikum opholder sig. Man kunne lade Musiktorvet og 

Balders Plads, som man i forvejen har tænkt sig at undersøge 

nærmere, indgå i et pilotprojekt, hvor nye metoder blev afprøvet. 

 

Oplysningsforpligtigelsen kunne (også) gøres elektronisk, da opslag 

ikke altid bliver set. Særligt interesserede borger kunne så abonnere på 

et nyhedsbrev målrettet det område man selv bor i. 

 

Med Venlig Hilsen 

 

Ole Pedersen 

Formand for Amager Øst Lokaludvalg 
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