Vilkår for udlejning af havneparken og andre arealer
Tilladelser til særlig råderet over grundejerforeningens arealer forudsætter, at nedenstående vilkår
overholdes, samt at love og regler følges. Alle personer, værende arrangører og medhjælpere, skal
være bekendt med nedenstående og forpligter sig skriftligt til at opfylde vilkårene.
– Tilladelsen gælder for udøvelsen af de aktiviteter, der er ansøgt om i den aftalte kontraktperiode,
og for det område, der fremgår af plantegningen.
– Brugeren/ansøgeren kan ikke overdrage tilladelsen til tredjemand eller iværksætte
andre aktiviteter uden tilladelse fra Grundejerforeningen Havnestad.
– Grundejerforeningen kan give tilladelse til andre brugere i andre dele af området,
dog med fornøden respekt for allerede indgåede aftaler.
– På side 3 findes et kort, der viser Grundejerforeningens Havnestads areal, og hvad der kan
søges tilladelse til at benytte.
– Resten af Havneparken, som ligger op mod Langebro er Københavns Kommunes
areal, og der skal søges separat godkendelse hos dem, hvilket skal ske gennem
Center for Trafik og Byliv på deres hjemmeside.
Arrangementer skal uanset placering godkendes af Center for Trafik og Byliv: www.bit.ly/1dNTkjz

——————————————————————————————————————
Priser for udlejning:
Der betales leje for alle dage arealet bruges, også for opsætning og nedtagning – halve dage kan
accepteres i forbindelse med opsætning og nedtagning.
For arrangementer der afholdes uden forudgående tilladelse opkræves dobbelt betaling.

——————————————————————————————————————
Kommercielle arrangementer
(pris per dag/depositum – eks. moms):
Over 1000 deltagere:……..……………….15.000 kroner / 25.000 kroner
500-1000 deltagere:…….…………………10.000 kroner / 15.000 kroner
100-500 deltagere:…………………………..8.000 kroner / 5.000 kroner
Under 100 deltagere:………………………..3.500 kroner / 3.500 kroner
Der indgås konkrete aftaler for alle større arrangementer.

——————————————————————————————————————
Ikke-kommercielle arrangementer (pris per dag/depositum – eks. moms):
Over 500 deltagere:………………………….6.500 kroner / 15.000 kroner
100-500 deltagere:………..………………….4.500 kroner / 5.000 kroner
Under 100 deltagere:…………………………1.500 kroner / 3.500 kroner
Der tillægges desuden et faktureringsgebyr på 500 kr.
Definitionen på et ikke-kommercielt arrangement, er et event arrangeret af private eller foreninger,
hvor der ikke sker salg af mad og drikkevarer med videre, og hvor der ikke bliver opkrævet betaling
for deltagelse, eller på anden måde genereres indtægter ved sponsorering.

——————————————————————————————————————
Indbetaling af leje
Betaling af leje samt depositum skal ske senest 14 dage før arrangementets begyndelse
Grundejerforeningen Havnestads konto:
Danske Bank - reg. og kontonr.: 3001-3001 872 869 – indbetalingen mærkes.: Ejd. 278 M2 samt indbetalers
navn.

——————————————————————————————————————
Ansøgning om leje skal være vedlagt fire bilag:
Plantegning med angivelse af de opstillede boder, telte, scene, toiletter, højtalere m.v. (mærkes
bilag 1)
Program for hele lejeperioden med start- og sluttider samt aktiviteter.
(mærkes bilag 2)
Plan for renholdelse af arealerne.
(mærkes bilag 3)
Tidsplan for affaldshåndtering.
(mærkes bilag 4)

Overordnede regler under arrangementer
Der skal altid være en ansvarlig kontaktperson tilstede under arrangementet som kontrollerer
at reglerne bliver overholdt. Kontakt information skal gives til Grundejerforeningen, som
vil kontakte den anvarlige person ved overtrædelse af reglerne.
Arealet skal i al almindelighed være tilgængeligt for offentligheden, hvorfor der kun
undtagelsesvis, vil blive givet tilladelse til afholdelse af lukkede arrangementer med
betaling af entre.
Tilladelsen fra Grundejerforeningen skal altid kunne forevises på forlangende.
aﬂyse arrangementer.
Anvisninger fra Grundejerforeningen Havnestads repræsentanter, Politiet, Brandvæsenet
og Københavns Kommune skal altid følges. Repræsentanter herfra skal altid have
ubegrænset adgang til arealet.
Arealet og indretningen må ikke beskadiges eller ændres. Sker dette alligevel, vil det
blive udbedret for arrangørens regning som f.eks. genplantning af træer, buske, udlægning
af rullegræs og reparation af træpromenaden.
Al kørsel på græsarealer er forbudt og kan kun tillades ved udlægning af køreplader.
r, skader eller lignende i forbindelse med arrangementet er arrangørens ansvar,
og Grundejerforeningen Havnestad uvedkommende. Det samme gælder evt. fornødne
forsikringer.

Center for T
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Parkering er forbudt i Grundejerforeningen Havnestads park og pladser. Overtrædelse
heraf medfører en ekstrabetaling på 650,00 kr. pr. køretøj pr. halve døgn.
Opstilling af generatorer er ikke tilladt i parker og på pladser.
Anvendelse af tunge køretøjer (over 3500 kg.) kræver en særlig tilladelse fra
Københavns Kommunes Center for Veje.
Der må ikke fastgøres noget i belægningen, træer eller andre genstande.
Kabler og ledninger skal hæves mindst 2,5 meter over gangniveau og 4,5 meter over
r.
Der må ikke tændes bål på Grundejerforeningens areal.
Eksponering af partnere og sponsorer kan ske i begrænset omfang, dog max. 3 dage før
arrangement. Det er ikke tilladt i forbindelse med arrangementerne at opsætte plakater i
belysningsmaster, offentlige standere eller træer i/ved området eller andre steder. Hvis
det alligevel sker, vil det blive fjernet af Grundejerforeningen Havnestad for arrangørens
regning. Dette gælder ligeledes for klistermærkater og lignende.

Af miljøhensyn skal mad- og drikkevarer serveres i genbrugsemballage, der aﬂeveres i
opstillede affaldsbeholdere.
Al salg af mad- og drikkevarer skal afsluttes en time før arrangementets afslutning og
senest kl. 21 for søndag til torsdag og senest kl. 22 for fredag og lørdag.
Salg/servering af alkoholiske drikkevarer kræver en tilladelse fra politiet. Grundejerforeningen tillader
kun salg/servering af øl, cider og vin, og ikke spiritus.
Deltagerne skal ved arrangementets afslutning opfordres til at forlade Havneparken
uden gene for de omkringboende.
Musik og lydforstærkning skal tage hensyn til, at havneparken ligger i et
beboelseskvarter, og må derfor højst vare i 3 timer per dag i tidsrummet kl. 10-22.
Der må maksimalt spilles med forstærket lyd på 60 dB målt ved nærmeste
boligbebyggelse. Der kan gives dispensation for dette efter særlig aftale med Center for
Traﬁk og Byliv eller med Center for Miljøbeskyttelse – tlf. 3366 5800. Arrangøren skal
sørge for at støjbelastningen begrænses mest muligt ved nærbebyggelsen.
Opsætning og nedtagning af udstyr er kun tilladt indenfor følgende tidsrum: Mandag
til torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-23, lørdag kl. 9-23 og søndag kl. 9-22. Bemærk at reglerne
vedr. musik og lydforstærkning også gælder under opsætning og nedtagning af udstyr.
Musikscene skal opsættes ved den røde mur ved legepladsen.
Opstilling af storskærm skal ske ved den røde mur ind mod legepladsen, og lysstyrken
må ikke være til gene for beboerne.
Projektører må ikke være til gene for beboerne i de omkringliggende beboelser. Det
anbefales at pege lyset fra projektørerne mod havnen og væk fra beboer bebyggelserne.
Ved store arrangementer vil der blive stillet krav om afskærmning af Pressesiloen,
Zeppelinerhallen og Den Grønne Kile med mobilt hegn dækket med presenning.
Det er ikke tilladt at flyve med drone over Grundejerforeningens område uanset hvilke tilladelser
der er opnået fra myndighederne
Store skibe skal fortøjres til pullerter på kajen og ikke til træbroens pæle.
Alle arrangementer skal iøvrigt overholde Grundejerforeningen Havnestads generelle
ordensregler.
Se mere her: www.havnestad.cejweb.dk

Ved arrangementer over 100 personer
Toiletforhold:
– Der skal opstilles mobile toiletter til publikum. 3 toiletter samt 2 pissoirer/tissekummer pr.
100 deltagere. Toiletterne skal være miljøgodkendte med et lukket system. Der er også
krav om, at ”tissekummer” opstilles ved Den Grønne Kile, for at undgå, at mænd urinerer
på Grundejerforeningens grønne områder og bygninger.
– Ved store arrangementer stilles krav om kontinuerlig tømning af toiletterne, således at
belastningen minimeres. Toiletterne må ikke tømme i Havneparken.
– Ved antal deltagere skal publikummer medregnes, så det er det totale antal personer til
arrangementet, der tæller.
Renholdelse og affaldshåndtering:
– Oprydning og rengøring ved større arrangementer er omfattet af reglerne for
erhvervsaffald. Det kræver en plan for affaldsindsamling under og efter arrangementet,
som skal indsendes til administrator og indeholde:
– Navn på en affaldsansvarlig.
– Navn på den affaldstransportør som arrangøren har hyret.
– En beskrivelse af antallet af opstillede affaldsbeholdere og affaldscontainere.
– En plan for renholdelse af publikumsarealer.
– Der vil blive stillet krav om, at opstille affaldsbeholdere til deltagerne, og at arrangøren
løbende sørger oprydning, jævnlig tømning og bortkørsel af affald. Det er ofte nødvendigt
med centrale containere, hvor man kan samle affaldet fra boder, publikum mv.
Transportøren kan eventuelt hjælpe med, at finde den rigtige løsning.
– Uanset arrangementets karakter eller størrelse, skal arealerne være ryddet for affald
senest kl. 08.00 den næste dag. For arrangementer, der strækker sig over flere dage, er
dette gældende for alle dage.
– Udlejers repræsentant besigtiger arealet, når arrangementet er afsluttet. Hvis
rengøringen ikke er tilfredsstillende, bliver arbejdet udført for lejers regning og udgiften
fratrukket det indbetalte depositum.
Afleveringsforretning:
Ved store arrangementer, vil der blive stillet krav om en afleveringsforretning og betaling
for rapporten med 2000 kr. ekskl. moms.

Praktiske råd om indhentning af tilladelser fra det offentlige m.v.
Skal der spilles musik i forbindelse med arrangementet henvises der til
Center for Traﬁk og Bylivs bestemmelser retningslinjer på: www bit ly
Tilladelse til salg af alkoholiske drikkevarer skal indhentes hos:
Københavns Politi,
Bevillings og tilladelsessektionen Bevilling ,
Politigården,
øben avn .
lf
Mail: kbh@politi.dk.
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Opsendes balloner ved et arrangement skal der indhentes tilladelse hos
Traﬁkstyrelsen, telefon
Læs mere herom: www bit ly
Miljøkontrollens betingelser for støjbelastning må ikke overstiges, og arrangøren skal
sikre, at støjbelastningen begrænses mest muligt.
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Ansøgningsblanket til arrangementer i Grundejerforeningen Havnestad
Jeg bekræfter, at have læst og forstået vilkårene for lejeaftalen og kan med bindende
virkning på vegne af arrangøren underskrive ansøgningen og forpligte arrangøren til at
opfylde vilkårene for lejeaftalen. Repræsentanter for evt. medhjælpere ved arrangementet
skal på tilsvarende måde opfylde forpligtelserne i vilkårene for lejeaftalen og underskrive
aftalen. Hele blanketten skal udfyldes og bilag vedlægges (se nederst).
Arrangementets navn:……………………………………….………………………
Arrangører/forening:……………………………………….…………………………
CVR nr.:………………………………………………………………..………………
Ansvarlig:………………………………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………
Mobil:………………………………………………………………..…………………
Adresse:………………………………………………………….……………………
Postnr:……………………… By:……………….…….…………………………….
Bank konto-nr.:………………………………………………………………………..
Kontaktperson, som er til stede under arrangementet:
Navn:……………………………………… mobilnr.:………………………………
Tidspunkt for arrangementet:
Dato fra:………………………………

Dato til:…………………………………….

Tid fra:………………………………..

Tid til:………………………………………

Forventet antal deltagere og tilskuere i alt:……………………………………….
Afspilles forstærket lyd/musik mv. (svar: ja/nej):…………………………………
Underskrift: ………………………………………………………………………..
For større arrangementer vedlægges jvf. side 2 følgende:
Plantegning med angivelse af de opstillede boder, telte, scene, toiletter, højtalere m.v.
bilag 1
Program for hele lejeperioden med start- og sluttider samt aktiviteter, bilag 2.
Plan for renholdelse af arealerne, bilag 3.
Plan for affaldshåndtering, bilag 4.

