
Et årti med klager over Babylon Huset
10 dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti

I 2011 begyndte de første klager at tikke ind ved Teknik og Miljø over støj og andre problemer med

Babylon Huset i Hasselager. Huset er et ‘forsamlingshus’, hvor der især afholdes arabiske og

tyrkiske brylluper.

Siden i hvert fald 2011 er klagerne kommet i en lind strøm, og i mere end et årti har naboere til

huset måtte finde sig i høj musik og ulovlig affyring af fyrværkeri. Ofte sent om natten og også på

hverdagsnætter. Det har forståeligt nok givet stor utilfredshed blandt naboerne. En utilfredshed

som har været stigende gennem årene som følge af, at deres mange klager til kommunen

tilsyneladende har været for døve øre.

Her et årti senere er der endelig blevet lavet en støjmåling, som beviser, at støjen fra stedet er

langt over det tilladte. Babylon Huset har derfor i november 2021 modtaget et påbud fra Århus

Kommune om at få installeret et støjværn. Siden er problemerne ifølge naboerne imidlertid fortsat,

mens Babylon Huset stadig afholder aktiviteter på trods af, at støjværnet endnu ikke er etableret.

Dansk Folkeparti har fået adgang til sagens mange dokumenter, og vi ser med stor frustration på et

sagskompleks med årtis klager fra naboer. Gennemgangen af de mange dokumenter har givet

anledning til en række spørgsmål, som Teknik og Miljø bedes besvare:

1) Har Århus Kommune solgt grunden til Babylon Huset, eller hvad var der på grunden før

huset blev opført?

2) Det fremgår af sagens dokumenter, at huset muligvis blev taget i brug, før der var udstedt

ibrugtagningstilladelse. Er dette korrekt og hvis ja, hvilke konsekvenser havde det i så fald?

3) I dokumenter i sagen fremgår det desuden, at afdelingen Natur og Miljø i Teknik og Miljø i

en høring i 2008 ikke kunne anbefale, at forsamlingshuset blev opført på den pågældende

adresse. Dette skyldes netop en frygt for støjmæssige forhold.

a) Hvorfor blev der givet tilladelse til opførelsen trods advarslen fra Teknik og Miljøs

egen afdeling og med hvilken begrundelse?

b) I hvilken afdeling er beslutningen truffet og er sagen blevet behandlet politisk af

rådmand eller byråd?

4) I 2015 blev der ansøgt om en udvidelse af huset. En afdeling i Teknik og Miljø - Center for

Miljø og Energi - frarådede i den forbindelse, at der blev givet tilladelse til udvidelsen. Igen

med henvisning til støjbelastningen i forhold til naboerne.

a) Blev der givet tilladelse til denne udvidelse trods advarslen fra Teknik og Miljøs egen

afdeling og hvis ja, med hvilken begrundelse?

b) I hvilken afdeling er beslutningen truffet og er sagen blevet behandlet politisk af

rådmand eller byråd?
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5) Det fremgår af korrespondance internt i Teknik og Miljø i sagens dokumenter, at det er en

forudsætning for overholdelse af støjgrænserne, at døre og vinduer holdes lukket under

alle arrangementer.

a) Overholdes dette krav?

6) Af sagens dokumenterne fremgår det, at der maks må være 300 personer i

forsamlingshuset. En nabo henviser dog til en annonce, der beskriver muligheden for 500

personer. I dag fremgår det på Babylon Husets Facebookside, at der kan afholdes

arrangementer med op til 400 deltagere.

a) Hvor mange deltagere er der givet tilladelse til, og har Århus Kommune nogen

tilsynsforpligtelse for at sikre, at dette bliver overholdt?

7) Hvor mange tilsyn har Århus Kommune foretaget ved Babylon Huset siden åbningen og

frem til i dag?

a) Herunder: Har der været arrangementer med høj musik ved de pågældende tilsyn,

og hvor mange støjmålinger har kommunen lavet siden åbningen?

8) Hvilke tilladelser er der udstedt til forsamlingshuset?

9) Har forvaltningen kendskab til andre sager i Århus Kommune, hvor der er lignende

problemer med årelange klageforløb over støj?

Århus den 16. februar 2022.

Dansk Folkepartis Byrådsgruppe

Jakob Søgaard Clausen, Politisk leder
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