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Hovedpointer
• Der er solid dokumentation for, at København er på vej 

mod overturisme
• Der er brug for at finde nye modeller og skifte mindsets for 

at skabe balancer langt frem i tid
• Vi kan skelne mellem bløde og hårde virkemidler
• København bruger kun de blødeste af de bløde virkemidler, 

som næppe virker
• Kommunerne har en velassorteret værktøjskasse med  

effektive virkemidler, og denne værktøjskasse er massivt 
underudnyttet
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629184/IPOL_STU(2018)629184_EN.pdf

Europæiske 
overturisme-
destinationer



Konfliktoptrapning

1. Klager i det officielle system, borgermøder 

2. Foreningsdannelse. Kollektiv interessevaretagelse

3. Mærkesager, underskriftindsamlinger, moddokumentation

4. Offensiv brug af (sociale) medier

5. Byens overflader bruges til kommunikation 

6. Udskamning af turister, Airbnb-boycot

7. Demonstrationer og marcher 

8. Barrikadering, hærværk 



Bløde virkemidler:
• De-marketing – vise færre billeder af Nyhavn og den Lille Havfrue
• Promotion med ord/billeder/videoer osv., som viser andre steder
• Understøtte udvikling af turismeaktiviteter uden for de overbelastede 

områder
• Arbejde sammen med stakeholders (hoteller) i de belastede områder om at 

sende turisterne ud i omegnen
• Styrke events og begivenheder i ikke-overbelastede områder mere end 

events i belastede
• Indbygge spredningsstrategier i wayfinding-værktøjer: kortmaterialer, apps, 

mv, som støttes med offentlige midler
• Transparent kollektiv trafik, gode billetsystemer
• Implementering af crowdmanagement ved begivenheder mv. 
• Kommunikation til turister om adfærd og bæredygtighed



Mellemhårde virkemidler 
• Sætte havneafgiften op for cruiseskibe 
• Bruge bevillingssystemet aktivt til gradvist at sænke turismeaktiviteten i 

belastede områder 
• Reducere udeserveringstilladelser og forhøje prisen for arealleje
• Strammere administration af food trucks og andre mobile aktiviteter
• Lægge udgifter for oprydning, affaldshåndtering m.v. over på hoteller, 

restauranter, butikker, forlystelser, begivenheder
• Lukke områder af for turistbusser
• Forhøje P-afgifterne 
• Følge op på overtrædelse af regler om støj, uro, affald osv.
• Overgrænser på Airbnb og skærpet beskatning





Hårde virkemidler:
• Lægge et stop for nybyggeri og omdannelse til hotelformål ind i kommuneplanens 
hovedstruktur og rammedel
• Neddimensionere anløbskapacitet for krydstogtskibe
• Udpege og planlægge for  attraktive ”partyzoner” og ”outdoor-zoner” på robuste 
lokaliteter
• Stoppe for overudnyttelse af grunde, bygninger  og arealer gennem lavere 
bebyggelsesprocenter i kommuneplanens rammedel
• Sikre udviklingsmuligheder for attraktioner  på robuste lokaliteter og lukke for 
definitivt for udbygning på sårbare steder
• Styre indretningen og anvendelsen af det offentlige rum gennem lokalplaner
• Håndhæve kulturmiljøernes kvaliteter gennem bevarende lokalplaner
• Skabe og bevare store grønne områder med ekstensiv udnyttelse og sikre 
multianvendelse i lokalplaner
• Styre trafikken væk fra sårbare områder og planlægge for den bløde trafik
• Styrke detailhandelens levedygtighed ved at undlade nyudlæg og udvidelser i 
”aflastningscentre” og ved detaljeret lokalplanlægning af detailhandelsområder.







Lokalplan for 
”Strædet” 1994



Helhedsplan for Strøget, 2017



Lokalplan for Nyhavn og 
Gammelhavn 2015 

https://dokument.plandata.dk/20_2925556_1423486637166.p
df

https://dokument.plandata.dk/20_2925556_1423486637166.pdf
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