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Pop-Up arrangementer 
 

Hvad er et Pop-up arrangement? 

Pop-Up arrangementer er mindre arrangementer af max 2 timers varighed. 

Arrangementerne kan for eksempel være teater, dukketeater, spil, og musik.  

Der er udvalgt en række steder, hvor pop-up arrangementer kan foregå, og hvor sagsbehandlingen går ekstra hurtig (max 
5 dage), hvis man som arrangør af et sådan arrangement opfylder betingelserne, der er fastsat for det enkelte sted. 

Udvalgte steder til Pop-up arrangementer: 

 Borgmester Godskesens Plads. 
 Falkoner Plads. 
 Femte Juni Plads. 
 Foran Den Gule Villa (Dirch Passers Allé 2). 
 Georg Carstensens Plads. 
 Kejserinde Dagmars Plads. 
 Pladsen ved Den Grønne Sti på Howitzvej. 
 Pladsen ved Den Grønne Sti på Peter Bangs Vej / Lindevangs Allé. 
 Trekantspladsen ved Malthe Bruuns Vej / Finsensvej / Dalgas Boulevard. 
 Skellet/Roskildevej. 
 Stig Lommers Plads. 
 Pladsen ved Den Grønne Sti på Thorvaldsensvej. 
 Tommy Seebachs Plads. 

Du kan finde flere informationer om det enkelte sted på xxxx. Her vil betingelserne for at afholde et arrangement, netop 
dette sted, være angivet. 

Betingelser for pop-ud arrangementer: 

 Der må ikke opsættes scene. 
 Der må ikke produceres/serveres/sælges fødevarer. 
 Arrangementet må ikke være af kommerciel karakter. 
 Hvis der spilles musik, skal musikken være afdæmpet i beboelsesområder.  
 Der skal ryddes op efter arrangementet, og stedet skal efterlades i samme stand, som det var inden 

arrangementet. Det er en god idé at tage et før og efterbillede. 
 Ansøg om politiets tilladelse hertil  kbh-tilladelse@politi.dk  

 

Markedsdage m.v. 

Hvis man på et af de større handelsstrøg ønsker at benytte fortove til vareudstilling i forbindelse med et arrangement på 
hele vejen – f.eks. i forbindelse med FRBDAGE, skal Frederiksberg Kommune have en samlet ansøgning herom. 

Det bemærkes i den forbindelse, at der ved sådanne arrangementer vil kunne gives en samlet tilladelse, idet det vil blive 
forudsat, at der altid skal være minimum 1,5 meters fri passage for fodgængere. 
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Borgmester Godskesens Plads (den runde stenplads vist på billedet) 
 
Her er betingelserne for tilladelsen: 
 

Du skal huske at: 

 medbringe din tilladelse til arrangementet, så den kan fremvises på Frederiksberg Kommunes, Politiet eller 
Beredskabets anfordring. 

 henstillinger fra myndighederne skal efterkommes straks. 
 det skal være muligt for gående at passere arrangementet, uden at skulle ud på cykelstien. 
 eventuelle udgifter til skade på beplantning etc. som følge af arrangementet, skal afholdes af arrangøren. 
 genanvendeligt affald, der stammer fra arrangementer skal sorteres til genbrug og afleveres på 

genbrugsstationen. Afflad fra publikum betragtes som restaffald, og behøves ikke at blive sorteret, hvorimod affald 
fra arrangører skal sorteres. 

 stedet skal renholdes efter arrangementets afslutning, og det skal efterlades i samme stand som ved 
arrangementets begyndelse. Hvis der ikke ryddes op, vil oprydning blive foretaget af kommunen, eventuelle 
omkostninger hertil, afholdes af arrangøren. 

Du skal derudover være opmærksom på, at det ikke er tilladt at: 

 reklamere i byrummet. 
 fastgøre pæle eller lignende i belægningen, lygtepæle eller træer uden kommunens tilladelse. 
 opsætte scener 
 producere eller servere fødevarer. 

Betingelser for lyd: 
 Varighed af musikarrangementer må max være 2 timer og skal afsluttes senest kl. 20.00. 
 Lydniveauet skal tilpasses området/pladsen, så omgivelserne påvirkes mindst muligt. 
 Eventuelle højtalere skal opstilles så de, så vidt muligt, peger væk fra nærmeste beboelse. 
 Hvis der afspilles eklektisk forstærket musik til arrangementet, skal lydanlægget dimensioneres under 

hensyntagen til forventet deltager-/tilhørerantal. 
 Generator skal opstilles i så stor afstand som muligt fra beboelser, og den skal støjdæmpes, hvis den giver 

anledning til gener hos omkringboende 



  
Falkoner Plads 
Her er betingelserne for tilladelsen: 
 

Du skal huske at: 

 medbringe din tilladelse til arrangementet, så den kan fremvises på Frederiksberg Kommunes, Politiet eller 
Beredskabets anfordring. 

 henstillinger fra myndighederne skal efterkommes straks. 
 det skal være muligt for gående at passere arrangementet, uden at skulle ud på cykelstien. 
 eventuelle udgifter til skade på beplantning etc. som følge af arrangementet, skal afholdes af arrangøren. 
 genanvendeligt affald, der stammer fra arrangementer skal sorteres til genbrug og afleveres på 

genbrugsstationen. Afflad fra publikum betragtes som restaffald, og behøves ikke at blive sorteret, hvorimod affald 
fra arrangører skal sorteres. 

 stedet skal renholdes efter arrangementets afslutning, og det skal efterlades i samme stand som ved 
arrangementets begyndelse. Hvis der ikke ryddes op, vil oprydning blive foretaget af kommunen, eventuelle 
omkostninger hertil, afholdes af arrangøren. 

Du skal derudover være opmærksom på, at det ikke er tilladt at: 

 reklamere i byrummet. 
 fastgøre pæle eller lignende i belægningen, lygtepæle eller træer uden kommunens tilladelse. 
 opsætte scener 
 producere eller servere fødevarer. 



 

  
Femte Juni Plads 
Her er betingelserne for tilladelsen: 
 

Du skal huske at: 

 medbringe din tilladelse til arrangementet, så den kan fremvises på Frederiksberg Kommunes, Politiet eller 
Beredskabets anfordring. 

 henstillinger fra myndighederne skal efterkommes straks. 
 det skal være muligt for gående at passere arrangementet, uden at skulle ud på cykelstien. 
 eventuelle udgifter til skade på beplantning etc. som følge af arrangementet, skal afholdes af arrangøren. 
 genanvendeligt affald, der stammer fra arrangementer skal sorteres til genbrug og afleveres på 

genbrugsstationen. Afflad fra publikum betragtes som restaffald, og behøves ikke at blive sorteret, hvorimod affald 
fra arrangører skal sorteres. 

 stedet skal renholdes efter arrangementets afslutning, og det skal efterlades i samme stand som ved 
arrangementets begyndelse. Hvis der ikke ryddes op, vil oprydning blive foretaget af kommunen, eventuelle 
omkostninger hertil, afholdes af arrangøren. 

Du skal derudover være opmærksom på, at det ikke er tilladt at: 

 reklamere i byrummet. 
 fastgøre pæle eller lignende i belægningen, lygtepæle eller træer uden kommunens tilladelse. 
 opsætte scener 
 producere eller servere fødevarer. 

Betingelser for lyd: 
 Varighed af musikarrangementer må max være 2 timer og skal afsluttes senest kl. 20.00. 
 Lydniveauet skal tilpasses området/pladsen, så omgivelserne påvirkes mindst muligt. 
 Eventuelle højtalere skal opstilles så de så vidt muligt peger væk fra nærmeste beboelse. 
 Hvis der afspilles elektrisk forstærket musik til arrangementet, skal lydanlægget dimensioneres under 

hensyntagen til forventet deltager-/tilhørerantal. 
 Generator skal opstilles i så stor afstand som muligt fra beboelser, og den skal støjdæmpes, hvis den giver 

anledning til gener hos omkringboende 



  
Foran den Gule Villa 

Her er betingelserne for tilladelsen: 
 

Du skal huske at: 

 medbringe din tilladelse til arrangementet, så den kan fremvises på Frederiksberg Kommunes, Politiet eller 
Beredskabets anfordring. 

 henstillinger fra myndighederne skal efterkommes straks. 
 det skal være muligt for gående at passere arrangementet, uden at skulle ud på cykelstien. 
 eventuelle udgifter til skade på beplantning etc. som følge af arrangementet, skal afholdes af arrangøren. 
 genanvendeligt affald, der stammer fra arrangementer skal sorteres til genbrug og afleveres på 

genbrugsstationen. Afflad fra publikum betragtes som restaffald, og behøves ikke at blive sorteret, hvorimod affald 
fra arrangører skal sorteres. 

 stedet skal renholdes efter arrangementets afslutning, og det skal efterlades i samme stand som ved 
arrangementets begyndelse. Hvis der ikke ryddes op, vil oprydning blive foretaget af kommunen, eventuelle 
omkostninger hertil, afholdes af arrangøren. 

Du skal derudover være opmærksom på, at det ikke er tilladt at: 

 reklamere i byrummet. 
 fastgøre pæle eller lignende i belægningen, lygtepæle eller træer uden kommunens tilladelse. 
 opsætte scener 
 producere eller servere fødevarer. 

Betingelser for lyd: 
 Varighed af musikarrangementer må max være 2 timer og skal afsluttes senest kl. 20.00. 
 Lydniveauet skal tilpasses området/pladsen, så omgivelserne påvirkes mindst muligt. 
 Eventuelle højtalere skal opstilles så de så vidt muligt peger væk fra nærmeste beboelse. 
 Der må ikke spilles elektrisk forstærket musik. 



 

  
Georg Carstensens Plads 
 
Her er betingelserne for tilladelsen: 
 

Du skal huske at: 

 medbringe din tilladelse til arrangementet, så den kan fremvises på Frederiksberg Kommunes, Politiet eller 
Beredskabets anfordring. 

 henstillinger fra myndighederne skal efterkommes straks. 
 det skal være muligt for gående at passere arrangementet, uden at skulle ud på cykelstien. 
 eventuelle udgifter til skade på beplantning etc. som følge af arrangementet, skal afholdes af arrangøren. 
 genanvendeligt affald, der stammer fra arrangementer skal sorteres til genbrug og afleveres på 

genbrugsstationen. Afflad fra publikum betragtes som restaffald, og behøves ikke at blive sorteret, hvorimod affald 
fra arrangører skal sorteres. 

 stedet skal renholdes efter arrangementets afslutning, og det skal efterlades i samme stand som ved 
arrangementets begyndelse. Hvis der ikke ryddes op, vil oprydning blive foretaget af kommunen, eventuelle 
omkostninger hertil, afholdes af arrangøren. 

Du skal derudover være opmærksom på, at det ikke er tilladt at: 

 reklamere i byrummet. 
 fastgøre pæle eller lignende i belægningen, lygtepæle eller træer uden kommunens tilladelse. 
 opsætte scener 
 producere eller servere fødevarer. 

Betingelser for lyd: 
 Varighed af musikarrangementer må max være 2 timer og skal afsluttes senest kl. 20.00. 
 Lydniveauet skal tilpasses området/pladsen, så omgivelserne påvirkes mindst muligt. 
 Eventuelle højtalere skal opstilles så de så vidt muligt peger væk fra nærmeste beboelse. 
 Hvis der afspilles elektrisk forstærket musik til arrangementet, skal lydanlægget dimensioneres under 

hensyntagen til forventet deltager-/tilhørerantal. 
 Generator skal opstilles i så stor afstand som muligt fra beboelser, og den skal støjdæmpes, hvis den giver 

anledning til gener hos omkringboende 



  
Kejserinde Dagmars Plads 

 
Her er betingelserne for tilladelsen: 
 

Du skal huske at: 

 medbringe din tilladelse til arrangementet, så den kan fremvises på Frederiksberg Kommunes, Politiet eller 
Beredskabets anfordring. 

 henstillinger fra myndighederne skal efterkommes straks. 
 det skal være muligt for gående at passere arrangementet, uden at skulle ud på cykelstien. 
 eventuelle udgifter til skade på beplantning etc. som følge af arrangementet, skal afholdes af arrangøren. 
 genanvendeligt affald, der stammer fra arrangementer skal sorteres til genbrug og afleveres på 

genbrugsstationen. Afflad fra publikum betragtes som restaffald, og behøves ikke at blive sorteret, hvorimod affald 
fra arrangører skal sorteres. 

 stedet skal renholdes efter arrangementets afslutning, og det skal efterlades i samme stand som ved 
arrangementets begyndelse. Hvis der ikke ryddes op, vil oprydning blive foretaget af kommunen, eventuelle 
omkostninger hertil, afholdes af arrangøren. 

Du skal derudover være opmærksom på, at det ikke er tilladt at: 

 reklamere i byrummet. 
 fastgøre pæle eller lignende i belægningen, lygtepæle eller træer uden kommunens tilladelse. 
 opsætte scener 
 producere eller servere fødevarer. 

Betingelser for lyd: 
 Varighed af musikarrangementer må max være 2 timer og skal afsluttes senest kl. 20.00. 
 Lydniveauet skal tilpasses området/pladsen, så omgivelserne påvirkes mindst muligt. 
 Eventuelle højtalere skal opstilles så de så vidt muligt peger væk fra nærmeste beboelse. 
 Hvis der afspilles elektrisk forstærket musik til arrangementet, skal lydanlægget dimensioneres under 

hensyntagen til forventet deltager-/tilhørerantal. 
 Generator skal opstilles i så stor afstand som muligt fra beboelser, og den skal støjdæmpes, hvis den giver 

anledning til gener hos omkringboende 

Særlige betingelser: 
 Pladsen kan ikke benyttes fra slut november til og med den 24. december, grundet juletræssalg.  

Udeserveringen skal respekteres 



 

  
Lille plads ved Den Grønne Sti på Howitzvej 
 
Her er betingelserne for tilladelsen: 
 

Du skal huske at: 

 medbringe din tilladelse til arrangementet, så den kan fremvises på Frederiksberg Kommunes, Politiet eller 
Beredskabets anfordring. 

 henstillinger fra myndighederne skal efterkommes straks. 
 det skal være muligt for gående at passere arrangementet, uden at skulle ud på cykelstien. 
 eventuelle udgifter til skade på beplantning etc. som følge af arrangementet, skal afholdes af arrangøren. 
 genanvendeligt affald, der stammer fra arrangementer skal sorteres til genbrug og afleveres på 

genbrugsstationen. Afflad fra publikum betragtes som restaffald, og behøves ikke at blive sorteret, hvorimod affald 
fra arrangører skal sorteres. 

 stedet skal renholdes efter arrangementets afslutning, og det skal efterlades i samme stand som ved 
arrangementets begyndelse. Hvis der ikke ryddes op, vil oprydning blive foretaget af kommunen, eventuelle 
omkostninger hertil, afholdes af arrangøren. 

Du skal derudover være opmærksom på, at det ikke er tilladt at: 

 reklamere i byrummet. 
 fastgøre pæle eller lignende i belægningen, lygtepæle eller træer uden kommunens tilladelse. 
 opsætte scener 
 producere eller servere fødevarer. 

Betingelser for lyd: 
 Varighed af musikarrangementer må max være 2 timer og skal afsluttes senest kl. 20.00. 
 Lydniveauet skal tilpasses området/pladsen, så omgivelserne påvirkes mindst muligt. 
 Eventuelle højtalere skal opstilles så de så vidt muligt peger væk fra nærmeste beboelse. 
 Hvis der afspilles elektrisk forstærket musik til arrangementet, skal lydanlægget dimensioneres under 

hensyntagen til forventet deltager-/tilhørerantal. 
 Generator skal opstilles i så stor afstand som muligt fra beboelser, og den skal støjdæmpes, hvis den giver 

anledning til gener hos omkringboende 

 
 
 
 
 
 



 

  
Lindevangs Allé/Peter Bangsvej 
 
Her er betingelserne for tilladelsen: 
 

Du skal huske at: 

 medbringe din tilladelse til arrangementet, så den kan fremvises på Frederiksberg Kommunes, Politiet eller 
Beredskabets anfordring. 

 henstillinger fra myndighederne skal efterkommes straks. 
 det skal være muligt for gående at passere arrangementet, uden at skulle ud på cykelstien. 
 eventuelle udgifter til skade på beplantning etc. som følge af arrangementet, skal afholdes af arrangøren. 
 genanvendeligt affald, der stammer fra arrangementer skal sorteres til genbrug og afleveres på 

genbrugsstationen. Afflad fra publikum betragtes som restaffald, og behøves ikke at blive sorteret, hvorimod affald 
fra arrangører skal sorteres. 

 stedet skal renholdes efter arrangementets afslutning, og det skal efterlades i samme stand som ved 
arrangementets begyndelse. Hvis der ikke ryddes op, vil oprydning blive foretaget af kommunen, eventuelle 
omkostninger hertil, afholdes af arrangøren. 

Du skal derudover være opmærksom på, at det ikke er tilladt at: 

 reklamere i byrummet. 
 fastgøre pæle eller lignende i belægningen, lygtepæle eller træer uden kommunens tilladelse. 
 opsætte scener 
 producere eller servere fødevarer. 

Betingelser for lyd: 
 Varighed af musikarrangementer må max være 2 timer og skal afsluttes senest kl. 20.00. 
 Lydniveauet skal tilpasses området/pladsen, så omgivelserne påvirkes mindst muligt. 
 Eventuelle højtalere skal opstilles så de så vidt muligt peger væk fra nærmeste beboelse. 
 Hvis der afspilles elektrisk forstærket musik til arrangementet, skal lydanlægget dimensioneres under 

hensyntagen til forventet deltager-/tilhørerantal. 
 Generator skal opstilles i så stor afstand som muligt fra beboelser, og den skal støjdæmpes, hvis den giver 

anledning til gener hos omkringboende 



 
Pladsen foran Lindevangsparken mod Finsensvej 
 
Her er betingelserne for tilladelsen: 
 

Du skal huske at: 

 medbringe din tilladelse til arrangementet, så den kan fremvises på Frederiksberg Kommunes, Politiet eller 
Beredskabets anfordring. 

 henstillinger fra myndighederne skal efterkommes straks. 
 det skal være muligt for gående at passere arrangementet, uden at skulle ud på cykelstien. 
 eventuelle udgifter til skade på beplantning etc. som følge af arrangementet, skal afholdes af arrangøren. 
 genanvendeligt affald, der stammer fra arrangementer skal sorteres til genbrug og afleveres på 

genbrugsstationen. Afflad fra publikum betragtes som restaffald, og behøves ikke at blive sorteret, hvorimod affald 
fra arrangører skal sorteres. 

 stedet skal renholdes efter arrangementets afslutning, og det skal efterlades i samme stand som ved 
arrangementets begyndelse. Hvis der ikke ryddes op, vil oprydning blive foretaget af kommunen, eventuelle 
omkostninger hertil, afholdes af arrangøren. 

Du skal derudover være opmærksom på, at det ikke er tilladt at: 

 reklamere i byrummet. 
 fastgøre pæle eller lignende i belægningen, lygtepæle eller træer uden kommunens tilladelse. 
 opsætte scener 
 producere eller servere fødevarer. 

Betingelser for lyd: 
 Varighed af musikarrangementer må max være 2 timer og skal afsluttes senest kl. 20.00. 
 Lydniveauet skal tilpasses området/pladsen, så omgivelserne påvirkes mindst muligt. 
 Eventuelle højtalere skal opstilles så de så vidt muligt peger væk fra nærmeste beboelse. 
 Hvis der afspilles elektrisk forstærket musik til arrangementet, skal lydanlægget dimensioneres under 

hensyntagen til forventet deltager-/tilhørerantal. 
 Generator skal opstilles i så stor afstand som muligt fra beboelser, og den skal støjdæmpes, hvis den giver 

anledning til gener hos omkringboende 



  
Pladsen ved Malthe Bruuns Vej 
 
Her er betingelserne for tilladelsen: 
 

Du skal huske at: 

 medbringe din tilladelse til arrangementet, så den kan fremvises på Frederiksberg Kommunes, Politiet eller 
Beredskabets anfordring. 

 henstillinger fra myndighederne skal efterkommes straks. 
 det skal være muligt for gående at passere arrangementet, uden at skulle ud på cykelstien. 
 eventuelle udgifter til skade på beplantning etc. som følge af arrangementet, skal afholdes af arrangøren. 
 genanvendeligt affald, der stammer fra arrangementer skal sorteres til genbrug og afleveres på 

genbrugsstationen. Afflad fra publikum betragtes som restaffald, og behøves ikke at blive sorteret, hvorimod affald 
fra arrangører skal sorteres. 

 stedet skal renholdes efter arrangementets afslutning, og det skal efterlades i samme stand som ved 
arrangementets begyndelse. Hvis der ikke ryddes op, vil oprydning blive foretaget af kommunen, eventuelle 
omkostninger hertil, afholdes af arrangøren. 

Du skal derudover være opmærksom på, at det ikke er tilladt at: 

 reklamere i byrummet. 
 fastgøre pæle eller lignende i belægningen, lygtepæle eller træer uden kommunens tilladelse. 
 opsætte scener 
 producere eller servere fødevarer. 

Betingelser for lyd: 
 Varighed af musikarrangementer må max være 2 timer og skal afsluttes senest kl. 20.00. 
 Lydniveauet skal tilpasses området/pladsen, så omgivelserne påvirkes mindst muligt. 
 Eventuelle højtalere skal opstilles så de så vidt muligt peger væk fra nærmeste beboelse. 
 Hvis der afspilles elektrisk forstærket musik til arrangementet, skal lydanlægget dimensioneres under 

hensyntagen til forventet deltager-/tilhørerantal. 
 Generator skal opstilles i så stor afstand som muligt fra beboelser, og den skal støjdæmpes, hvis den giver 

anledning til gener hos omkringboende 



  
Skellet/Roskildevej 
 
Her er betingelserne for tilladelsen: 
 

Du skal huske at: 

 medbringe din tilladelse til arrangementet, så den kan fremvises på Frederiksberg Kommunes, Politiet eller 
Beredskabets anfordring. 

 henstillinger fra myndighederne skal efterkommes straks. 
 det skal være muligt for gående at passere arrangementet, uden at skulle ud på cykelstien. 
 eventuelle udgifter til skade på beplantning etc. som følge af arrangementet, skal afholdes af arrangøren. 
 genanvendeligt affald, der stammer fra arrangementer skal sorteres til genbrug og afleveres på 

genbrugsstationen. Afflad fra publikum betragtes som restaffald, og behøves ikke at blive sorteret, hvorimod affald 
fra arrangører skal sorteres. 

 stedet skal renholdes efter arrangementets afslutning, og det skal efterlades i samme stand som ved 
arrangementets begyndelse. Hvis der ikke ryddes op, vil oprydning blive foretaget af kommunen, eventuelle 
omkostninger hertil, afholdes af arrangøren. 

Du skal derudover være opmærksom på, at det ikke er tilladt at: 

 reklamere i byrummet. 
 fastgøre pæle eller lignende i belægningen, lygtepæle eller træer uden kommunens tilladelse. 
 opsætte scener 
 producere eller servere fødevarer. 

Betingelser for lyd: 
 Varighed af musikarrangementer må max være 2 timer og skal afsluttes senest kl. 20.00. 
 Lydniveauet skal tilpasses området/pladsen, så omgivelserne påvirkes mindst muligt. 
 Eventuelle højtalere skal opstilles så de så vidt muligt peger væk fra nærmeste beboelse. 
 Hvis der afspilles elektrisk forstærket musik til arrangementet, skal lydanlægget dimensioneres under 

hensyntagen til forventet deltager-/tilhørerantal. 
 Generator skal opstilles i så stor afstand som muligt fra beboelser, og den skal støjdæmpes, hvis den giver 

anledning til gener hos omkringboende 



  
Stig Lommers Plads 

 
Her er betingelserne for tilladelsen: 
 

Du skal huske at: 

 medbringe din tilladelse til arrangementet, så den kan fremvises på Frederiksberg Kommunes, Politiet eller 
Beredskabets anfordring. 

 henstillinger fra myndighederne skal efterkommes straks. 
 det skal være muligt for gående at passere arrangementet, uden at skulle ud på cykelstien. 
 eventuelle udgifter til skade på beplantning etc. som følge af arrangementet, skal afholdes af arrangøren. 
 genanvendeligt affald, der stammer fra arrangementer skal sorteres til genbrug og afleveres på 

genbrugsstationen. Afflad fra publikum betragtes som restaffald, og behøves ikke at blive sorteret, hvorimod affald 
fra arrangører skal sorteres. 

 stedet skal renholdes efter arrangementets afslutning, og det skal efterlades i samme stand som ved 
arrangementets begyndelse. Hvis der ikke ryddes op, vil oprydning blive foretaget af kommunen, eventuelle 
omkostninger hertil, afholdes af arrangøren. 

Du skal derudover være opmærksom på, at det ikke er tilladt at: 

 reklamere i byrummet. 
 fastgøre pæle eller lignende i belægningen, lygtepæle eller træer uden kommunens tilladelse. 
 opsætte scener 
 producere eller servere fødevarer. 

Betingelser for lyd: 
 Varighed af musikarrangementer må max være 2 timer og skal afsluttes senest kl. 20.00. 
 Lydniveauet skal tilpasses området/pladsen, så omgivelserne påvirkes mindst muligt. 
 Eventuelle højtalere skal opstilles så de så vidt muligt peger væk fra nærmeste beboelse. 
 Hvis der afspilles elektrisk forstærket musik til arrangementet, skal lydanlægget dimensioneres under 

hensyntagen til forventet deltager-/tilhørerantal. 
 Generator skal opstilles i så stor afstand som muligt fra beboelser, og den skal støjdæmpes, hvis den giver 

anledning til gener hos omkringboende 



 

  
Thorvaldsensvej/Den Grønne Sti 
 
Her er betingelserne for tilladelsen: 
 

Du skal huske at: 

 medbringe din tilladelse til arrangementet, så den kan fremvises på Frederiksberg Kommunes, Politiet eller 
Beredskabets anfordring. 

 henstillinger fra myndighederne skal efterkommes straks. 
 det skal være muligt for gående at passere arrangementet, uden at skulle ud på cykelstien. 
 eventuelle udgifter til skade på beplantning etc. som følge af arrangementet, skal afholdes af arrangøren. 
 genanvendeligt affald, der stammer fra arrangementer skal sorteres til genbrug og afleveres på 

genbrugsstationen. Afflad fra publikum betragtes som restaffald, og behøves ikke at blive sorteret, hvorimod affald 
fra arrangører skal sorteres. 

 stedet skal renholdes efter arrangementets afslutning, og det skal efterlades i samme stand som ved 
arrangementets begyndelse. Hvis der ikke ryddes op, vil oprydning blive foretaget af kommunen, eventuelle 
omkostninger hertil, afholdes af arrangøren. 

Du skal derudover være opmærksom på, at det ikke er tilladt at: 

 reklamere i byrummet. 
 fastgøre pæle eller lignende i belægningen, lygtepæle eller træer uden kommunens tilladelse. 
 opsætte scener 
 producere eller servere fødevarer. 

Betingelser for lyd: 
 Varighed af musikarrangementer må max være 2 timer og skal afsluttes senest kl. 20.00. 
 Lydniveauet skal tilpasses området/pladsen, så omgivelserne påvirkes mindst muligt. 
 Eventuelle højtalere skal opstilles så de så vidt muligt peger væk fra nærmeste beboelse. 
 Hvis der afspilles elektrisk forstærket musik til arrangementet, skal lydanlægget dimensioneres under 

hensyntagen til forventet deltager-/tilhørerantal. 
 Generator skal opstilles i så stor afstand som muligt fra beboelser, og den skal støjdæmpes, hvis den giver 

anledning til gener hos omkringboende 



 

  
Tommy Seebachs Plads 
 
Her er betingelserne for tilladelsen: 
 

Du skal huske at: 

 medbringe din tilladelse til arrangementet, så den kan fremvises på Frederiksberg Kommunes, Politiet eller 
Beredskabets anfordring. 

 henstillinger fra myndighederne skal efterkommes straks. 
 det skal være muligt for gående at passere arrangementet, uden at skulle ud på cykelstien. 
 eventuelle udgifter til skade på beplantning etc. som følge af arrangementet, skal afholdes af arrangøren. 
 genanvendeligt affald, der stammer fra arrangementer skal sorteres til genbrug og afleveres på 

genbrugsstationen. Afflad fra publikum betragtes som restaffald, og behøves ikke at blive sorteret, hvorimod affald 
fra arrangører skal sorteres. 

 stedet skal renholdes efter arrangementets afslutning, og det skal efterlades i samme stand som ved 
arrangementets begyndelse. Hvis der ikke ryddes op, vil oprydning blive foretaget af kommunen, eventuelle 
omkostninger hertil, afholdes af arrangøren. 

Du skal derudover være opmærksom på, at det ikke er tilladt at: 

 reklamere i byrummet. 
 fastgøre pæle eller lignende i belægningen, lygtepæle eller træer uden kommunens tilladelse. 
 opsætte scener 
 producere eller servere fødevarer. 

Betingelser for lyd: 
 Varighed af musikarrangementer må max være 2 timer og skal afsluttes senest kl. 20.00. 
 Lydniveauet skal tilpasses området/pladsen, så omgivelserne påvirkes mindst muligt. 
 Eventuelle højtalere skal opstilles så de så vidt muligt peger væk fra nærmeste beboelse. 
 Hvis der afspilles elektrisk forstærket musik til arrangementet, skal lydanlægget dimensioneres under 

hensyntagen til forventet deltager-/tilhørerantal. 
 Generator skal opstilles i så stor afstand som muligt fra beboelser, og den skal støjdæmpes, hvis den giver 

anledning til gener hos omkringboende 

Særlige betingelser: 
 Pladsen kan ikke benyttes fra slut november til og med den 24. december, grundet juletræssalg.  
 Udeserveringen skal respekteres. 
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