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Vedr. Restaurations- og Nattelivsplan 2021   

 
Valby Lokaludvalg har modtaget Restaurations- og nattelivs-
plan 2021 til kommentering med henblik på tidlig inddragelse 
af lokaludvalgene. Kommentaren er udarbejdet af lokaludval-
gets Kultur- og Fritidsudvalg og indsendes med forbehold for 
lokaludvalgets endelige godkendelse på Valby Lokaludvalgs 
møde den 13. april.  
 
Valby Lokaludvalg finder, at der bør arbejdes videre med  
Restaurations- og Nattelivsplanen, der adresserer væsentlige 
problemstillinger, som der bør tages hånd om. Vi finder, at 
der er rigtig mange gode takter i det udsendte materiale, som 
der klart bør arbejdes videre med uden unødigt ophold. Vi 
hæfter os ved, at der i fælleskommunikeet fra ’Advisory Board 
for Natteliv’ er mange gode anbefalinger, der har opbakning 
fra alle eller et stort flertal af interessenter, og som der  
umiddelbart bør kunne arbejdes videre med.  
 
Helt konkret finder vi, at forslaget om et overordnet mål om at 
gå ”fra et drukbåret til et kulturbåret natteliv” bør være over-
skriften på det kommende arbejde med at bære en ny restau-
rations- og nattelivsplan igennem. Vi finder også, at det nuvæ-
rende oplæg indeholder essensen af, at der bør være plads til 
alle, uanset om man er beboer i et af de berørte områder eller 
om man er restaurations- eller nattegæst.  
 
For os er det selvfølgelig vigtigt, at borgerne i de berørte  
områder tages med på råd og i videst muligt omfang  
tilgodeses, så det også bliver trygt for dem at bo i deres bydel. 
Det betyder omvendt ikke, at nattelivet skal lukkes ned kl.12, 
sådan som det har været fremme i pressen, men som vi ikke 
kan finde belæg for i oplægget.   
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I forslaget er nævnt en række forslag til foranstaltninger, der 
kan imødekomme såvel beboere som restauranter og natteliv. 
Der er enighed om, at der er for meget støj i udvalgte  
områder, at der bør arbejdes på at få natteværter og  
støjvagter, at der bør være mindre trafik i Indre By, med 
blandt andet kørsel af muskelbiler og partybusser, at  
personale i barer og restauranter skal uddannes til at  
forebygge og håndtere diskrimination og grænseoverskri-
dende adfærd, at der udpeges særlige festzoner, at der  
reguleres i detailhandlens alkoholsalg etc. 
 
Med andre ord har oplægget en sådan karakter, at der bør ar-
bejdes videre med det, i stedet for at sende det til tælling. Det 
har hverken borgere eller restaurations- og nattelivet brug for. 
 
Vi skal derfor appellere til, at Kultur- og Fritidsudvalget 
genovervejer beslutningen om at starte forfra. Det vil blot 
være at trække sagen i unødigt langdrag. 
 
Med venlig hilsen 
 
På vegne af Valby Lokaludvalg 
 
Lene Buerup Andersen 
Formand Kultur- og Fritidsudvalget  
 
Michael Fjeldsøe 
Formand Valby Lokaludvalg  
 
 

 


