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I Amager Vest Lokaludvalg er vi glade for muligheden 
for at give høringssvar om Restaurations- og Nattelivs-
plan 2021.  
Generelt finder lokaludvalget, at planen er fornuftig og 
konstruktiv med mange gode ideer. Vi er samtidig be-
vidste om, at løsningsforslagene skal prioriteres i forhold 
til finansiering. 
Amager Vest Lokaludvalg har følgende bemærkninger i 
forhold til udkastet til Restaurations- og Nattelivsplanen: 
 

1. Private områder med offentlig adgang 
I Amager Vest har Islands Brygge de senere år fået 
karakter af feststed uden tilstrækkelig regulering 
og håndhævelse af de regler, der gælder. Natte-
livsplanen vedrører desværre ikke private områder 
med offentlig adgang og giver derfor ikke nogen 
løsning på de problemer, naboerne oplever. 
 

2. Hasarderet kørsel på gader og på vandet 

I planen mangler lokaludvalget fokus på udfordrin-

gerne med hasarderet kørsel med både biler og 

motorcykler, samt med vild sejlads i havneløbet. 

Dette er ikke blot et aften- og natproblem, det sker 

også i dagtimerne. 

 

3. Støj 

Lokaludvalget bifalder, at Restaurations- og 
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Nattelivsplan 2021 har "Respektér din nabo" som 

vision for Københavns natteliv. Planen fremhæver, 

at støj i stigende grad er blevet bredt anerkendt, 

som en kilde til forurening og sundhedsproble-

mer, og Københavns Kommune vil derfor mindske 

de gener, der opstår, når byen skal rumme såvel 

fest og kultur samt borgernes hverdagsliv. 

Planen har fokus på det organiserede natteliv, som 

følger af tilstedeværelsen af udskænkningssteder, 

men planen angiver også, at en del af generne fra 

nattelivet stammer fra den ikke-organiserede fest, 

som følger med mobile lydanlæg. 

 Det fremgår af planen, at Københavns Kommune 

vil arbejde for at begrænse gener og øge tryghe-

den ved blandt andet at udarbejde skærpede or-

densregler. Dette vil ske i samarbejde med naboer 

til særligt havnearealer og parker samt politiet. 

Lokaludvalget deltager i Dialogforum Islands 

Brygge, og vil anerkende, at der nu er lavet skær-

pede ordensregler for dele af de støjplagede om-

råder på Islands Brygge, selv om reglerne ikke blev 

så skærpede som ønsket af naboerne til havneare-

alerne og lokaludvalget. 

Lokaludvalget er enige i, at en kampagne for ad-

færdsændring skal gå hånd i hånd med øvrige ad-

færdsregulerende tiltag.  

Lokaludvalget bifalder planen om, at der skal være 

en større tilstedeværelse af myndighedspersoner, 

det være sig natteværter (også til søs), støjvagter 

og ordenskorps. Desuden ønsker vi at støtte op om 

frivillige gruppe som Natteravnene. 

 
4. Affald 

Udover støjproblemer, så er det også udfordringer 

med affald. Kommunen må gerne være ambitiøs 

angående affaldshåndtering: Desto bedre affalds-

håndtering og jo flere affaldsfaciliteter, og synlig-

hed af disse, desto færre udgifter på affaldsind-

samling og rengøring på morgentimerne.  
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5. Udeservering 

Lokaludvalgets holdning til udeserveringer er libe-

ral. Vi vurderer, at en udeservering med opsyn kan 

være med til at dæmpe støj, da den vil bidrage til 

at holde øvrige aktiviteter lidt mindre løsslupne. 

 
6. Detailhandelens salg af alkohol 

Muligheden at købe alkohol hele døgnet er en ud-

fordring. Lokaludvalget ser gerne en restriktion: 

Hvis muligt, så detailhandelens alkoholsalg stop-

pes kl. 24. 

 
7. Toiletforhold 

Lokaludvalget finder forslaget om øget fokus på 

toiletforhold meget positivt. 

 

Borgerinddragelse via Facebook 
Lokaludvalget har givet borgerne i Amager Vest mulig-
hed for at kommentere udkastet til Nattelivs- og Restau-
rationsplanen via Facebook. 
De borgere, der har valgt at kommentere enten med 
tekst eller likes, giver udtryk for at 
1) Udeliv hører med til en storby, men at der også skal vi-
ses respekt for lokale beboere.  
 
2) Hvis der skal festes igennem, højt og sent, vil det være 
mere naturligt at gøre det på andre, mere afsides lokatio-
ner, hvor det i mindre grad generer omgivelserne. 
 
 

 

 

 

Venlig hilsen 
 
André Just Vedgren 
Formand for Amager Vest Lokaludvalg 
 


