
Spørgsmål til forvaltningen vedr. Tivoli Friheden og overskridelse af støjgrænser 

Er der blevet begået lovbrud i forhold til de lovmæssige støjgrænser iht. de vedtagne miljøgodkendelser? 
 
Hvor mange gange er miljøgodkendelser blevet ændret?  
 
Hvor mange miljøgodkendelser er der pt.? 
 
Hvor mange dispensationer er der blevet givet til Friheden ift. støjniveau? 
 
Kan driftsaftale eller andre relevante aftaler indgået mellem Aarhus Kommune og Tivoli Friheden 
fremsendes? 
 
MTM har vurderet hvilke beboelser der er mest støjbelastede og valgt målepunkter her. Heri indgår ingen 
målepunkter i skoven som vurderes at være ”bynært rekreativt område”. Hvilken støjgrænse er gældende 
umiddelbart udenfor Tivoli Frihedens matrikel i dette område? 
 
I svar på 10-dages forespørgsel dateret 9. august anføres at yderligere tiltag vil kunne være ”at regulere 
driften, herunder koncerter hvor der fx kan differentieres ud fra, om en koncert er med meget bas. Denne 
type tiltag er som nævnt ikke aktuelle, da der på nuværende tidspunkt ikke er proportionalitet mellem de 
gener den nuværende overskridelse af støjniveauet medfører og den tabte indtægt, som en sådan 
regulering vil påføre Tivoli Friheden.” 
Hvad er det for et tab af indtægt der er tale om? Det økonomiske tab der er ved aflysning af en koncert 
eller det tab der er ved at skrue ned for henholdsvis bas eller volumen? Har forvaltningen modtaget 
oplysninger om dette tab fra Tivoli Friheden, og kan denne oplysning viderebringes? 
 
Har Tivoli Friheden tilbudt, at udføre målinger under hver koncert og manuelt skrue ned for lydstyrken hvis 
denne ikke overholdes? 
Hvis ikke, ville det være en mindelig og enkel løsning at stille som krav til Tivoli Friheden? 
Hvis ikke, hvorfor? 
 
Vi ønsker, at der foretages endnu en støjmåling inden sæsonens FED fredag arrangementer afsluttes - er 
det muligt?   
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Steffen Wich (A), Metin Lindved Aydin (B), Gert Bjerregaard (V), Solveig Munk (Ø), Jakob Søgaard Clausen 
(UFP) 

 


