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Svar på 10-dages forespørgsel fra Jacob Søgaard Clausen (UFP) om 

om støj fra Babylonhuset 

Jakob Søgaard Clausen (UFP) har fremsendt 10-dages forespørgsel til Tek-

nik og Miljø vedrørende støjgener fra Babylonhuset, som besvares nedenfor.  

 

Spørgsmål 1 

Har Teknik og Miljø i forbindelse med sommerens tilsynsbesøg konstateret, 

at der spilles musik på trods af, at dørene har været åben? Hvis ja, har dette 

så ført til politianmeldelse som nævnt i brevet til politidirektøren? 

 

Svar  

Teknik og Miljø har ikke efter påbuddets meddelelse konstateret overskri-

delse af støjgrænserne ved musik for åbentstående døre og vinduer. 

 

Spørgsmål 2  

Kan naboernes videodokumentation ikke bruges som dokumentation til en 

politianmeldelse? 

 

Svar  

Dokumentation af åbne vinduer skal sammenholdes med, om der er en 

overskridelse af de påbudte støjgrænser. Videodokumentation kan derfor 

ikke stå alene. 

 

Spørgsmål 3  

Skal det forstås sådan, at Østjyllands Politi ikke ønsker at deltage i det fore-

slåede fælles møde mellem Aarhus Kommune, naboerne og Brabrand Bolig-

forening? 

 

Svar  

Østjyllands Politi har meddelt Teknik og Miljø, at de selv tager initiativ til et 

møde med relevante borgere i området. 

 

Spørgsmål 4  

Hvilken dialog har Teknik og Miljø med ejeren af Babylonhuset om den ved-

varende chikane af områdets beboere? 

 

Svar  

Teknik og Miljø er for nuværende ikke i yderligere dialog med ejeren af Ba-

bylonhuset, men har tidligere i 2022 haft drøftelser vedrørende forholdene i 

området.  
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Spørgsmål 5  

Hvor mange og hvornår er der blevet afholdt tilsyn i 2022? 

 

Svar 

Der er indtil nu foretaget 11 tilsyn i 2022: 

 

• 12/8-2022 kl. 21.20-21.50,  

• 29/7-2022 kl. 22.00-22.30,  

• 17/6-2022 kl. 23.00,  

• 23/4-2022 kl. 22.00,  

• 25/3-2022, kl. 22.00 og kl. 23.40,  

• 5/3-2022 kl. 23.30 - 01.30,  

• 4/3-2022 Kl. 23.00 - 1.00,  

• 26/2-2022 kl. 22.00 – 01.00,  

• 19/2-2022 kl. 22.00, 

• 18/2-2022 kl. 22.30,  

• 11/2-2022 kl. 11.00, 

• 9/9-2022 kl. 13.00-13.30. 

 

Spørgsmål 6  

Bliver der målt på lavfrekvent støj, som er dét, der er mest generende for 

omgivelserne? 

 

Svar  

Lavfrekvent støj, defineret som støj i frekvensområdet 10-160 Hz, er altid in-

deholdt i de målinger Teknik og Miljø udfører, når der måles ekstern støj.  

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Nicolaj Bang 

Rådmand    

/  

 

Henrik Seiding 

   Direktør  

 

 


