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Indskærpelse af støjgrænser 
 
Aarhus Kommune har den 17. juni 2022 i tidsrummet klokken 20.30 til 
klokken 22.00 foretaget støjmåling ved naboer til Tivoli Friheden, Skovbrynet 
5, 8000 Aarhus C. 
Støjmålingen målepunkterne på Skovbrynet viste, at støjgrænsen ved de 
nærmeste naboer var overskredet med 7 dB(A). 
 
Aarhus Kommune indskærper, at Tivoli Frihedens vilkår om 
støjgrænsen på 55 dB(A) ved musikarrangementer overholdes.  
 
Indskærpelsen skal overholdes straks. 
 
Tivoli Friheden skal efterfølgende dokumentere overfor Aarhus Kommune, at 
støjgrænserne overholdes. 
Aarhus Kommune accepterer, at Tivoli Friheden selv foretager 
kontrolmålinger ved målepunkterne på Skovbrynet og tilretter lydniveauet 
ved scenen, således at støjniveauet på 55 dB(A) overholdes, indtil et 
akkrediteret firma kan rekvireres til at foretage justering af lydniveauet 
ved scenen. 
Tivoli Friheden bedes inden 7 dage meddele Aarhus Kommune, hvornår 
ovenstående forventes efterkommet. 
 
Klagevejledning 
Da indskærpelserne er meddelt i forhold til gældende bestemmelse, vilkår 
3.2.1. i miljøgodkendelsen af 13. april 2011, kan der ikke klages til anden 
administrativ myndighed jf. § 69 stk. 1 og 3 i miljøbeskyttelsesloveni. 
 
Støjmåling 
Støjmålingen blev foretaget i tidsrummet 20.30 til 22.00 på nedenstående 
adresser: 
 

 Støjbelastning, LAeq, 
[dB(A)] 

Grænseværdi jf. 
miljøgodkendelse 

[dB(A)] 
 

Skovbrynet 16 62 55 
Skovbrynet 18 62 55 

Oversigt over målte værdier (fratrukket 3 dB for baggrundsstøj) og støjgrænser 
 

Virksomheder 
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 

Tivoli Friheden 
Att.: Henrik Ragborg Olesen 
Skovbrynet 5 
8000 Aarhus 
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Af ovenstående tabel fremgår det, at der blev målt en støjbelastning på 62 
dB(A), hvilket er en overskridelse af miljøgodkendelsens støjgrænse på 55 
dB(A).  
Tivoli Friheden har lempede støjgrænser ved musikarrangementer, hvor der 
efter Miljøstyrelsen støjvejledning ellers ville have været en støjgrænse på 
40 dB(A) ved områdetype 5, åben og lav bebyggelse i tidsrummet klokken 
18.00 til klokken 22.00. 
 
Støjmålingen blev foretaget under koncerten med L.O.C som spillede på 
Tivoli Frihedens nye scene. 
 
Baggrund for støjmåling 
Aarhus Kommune har gentagne gange siden den nye scene blev ibrugtaget 
i maj 2022, modtaget klager over støjgener fra naboer til parken. 
Alle klagerne påpegede ”at støjen var meget højere end normalt” ved 
musikarrangementer. 
Log-filerne fra maj og juni måneds musikarrangementer har, baseret på 
tidligere udførte beregninger, vist, at støjgrænserne tilsyneladende var 
overholdt. 
Aarhus Kommune har på den baggrund ønsket at foretage en kontrol af 
beregningerne af støjniveauet ved målepunkterne på Skovbrynet.  
Aarhus Kommunes støjmåling har vist, at der ikke er overensstemmelse 
mellem det beregnede støjniveau i målepunkterne og det faktiske målte 
støjniveau. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lis Merete Bach 
Industrisagsbehandler 
 
 
 

 
i Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 af lov om miljøbeskyttelse med 
senere ændringer. 
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