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Høringssvar Restaurations- og Nattelivsplan 2021
I Valby Lokaludvalg er vi glade for muligheden for at indgive
høringssvar om Restaurations- og Nattelivsplanen. Vi finder, at
planen adresserer væsentlige problemstillinger for især Indre
By og dele af Nørrebro. Problemstillinger, der også kan være
eller vil blive aktuelle for andre bydele, i takt med at byen vokser.
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Vi finder generelt, at der er rigtig mange gode takter i det
udsendte høringsmateriale, men vi har noteret os nogle
bekymringspunkter, som vi vil folde ud nedenfor.
Vi hæfter os positivt ved, at der i Fælles kommuniké fra
’Advisory Board for Natteliv’ er mange anbefalinger, der har
opbakning fra et stort flertal af interessenter, som vil kunne
give legitimitet til de forandringer, der er en følge af planen.
Konkret finder vi, at forslaget om et overordnet mål om at gå
fra ”et drukbåret til et kulturbåret natteliv” angiver en helt rigtig retning.
Bekymringspunkter i forhold til udkastet til Restaurations- og
Nattelivsplanen
I afsnittet om” Vision for Københavns natteliv: respektér din
nabo” er vi bekymrede for, om der er blevet lyttet tilstrækkeligt til beboerne de berørte områder. I det oprindelige udkast
var der hensigter om at ”nattelivet generelt skal være tidligere
og bedre fordelt i byen”. Det afsnit er fjernet fra det endelige
udkast, hvilket vi finder bekymrende. Det samme er forslaget
om alkoholfrie zoner og forslaget om ”et stærkt samarbejde
mellem alle relevante aktører”. Vi betragter beboerne i de berørte områder som relevante aktører.
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I det nuværende udkast foreslås et partnerskab mellem nattelivets aktører, men det fremgår ikke tydeligt, om beboerne vil
være en ligeværdig part i dette partnerskab, kun at man kan
inddrage borgerpanelundersøgelser. Vi skal derfor konkret
foreslå, at lokaludvalget i den berørte bydel får fast plads i
dette samarbejde som repræsentant for beboerne.
I afsnittet om ”Færre miljøgener i nattelivet” finder vi det
bekymrende, at forslag om at skærpe reglerne for krav til
musikanlæg, udendørs servering og musikarrangementer på
byens gader og pladser, og forslag om begrænsning af udeserveringsarealer, er gjort mindre tydelige i nærværende udkast.
For os er det vigtigt, at beboerne i videst mulige omfang sikres
værn mod unødig støj. Vi skal derfor at foreslå, at der arbejdes
konkret med at gøre Middelalderbyen mere støjfri ved at
forbyde partybusser i området, og ved at udstikke regler for
anvendelse af musikanlæg (soundbokse) samt arealkrav til
udeservering.
I afsnittet om ”Restaurantionsplan” finder vi det bekymrende,
at visse konkrete forslag i det oprindelige udkast er blevet udvandet i høringsudkastet. Det gælder afsnit om nattilladelser,
afsnittet om nattilladelser på nætter før hverdage, afsnittet om
mere restriktive alkoholbevillinger samt zonebeskrivelserne. I
nærværende udkast er vi bekymrede for, at beboerne i de
berørte områder ikke høres tilstrækkeligt. Vi skal derfor
foreslå at planen igen gøres mere konkret i forhold de nævnte
punkter.
Endelig kan vi være bekymrede for, om der afsættes tilstrækkelige midler til at implementere planen. En del af de foreslåede tiltag ville skulle nyfinansieres. Vi skal derfor opfordre til at
der sikres økonomi gennem de kommende
budgetforhandlinger.
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