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Besvarelse af 10-dages forespørgsel om støj fra Tivoli Friheden 

Steffen Wich (S), Metin Lindved Aydin (RV), Gert Bjerregaard (V), Solveig 

Munk (EL) og Jakob Søgaard Clausen (UFP) har fremsendt 10-dages fore-

spørgsel til Teknik og Miljø vedrørende støj fra Tivoli Friheden.

Teknik og Miljø har 19. august 2022 besvaret en 10-dages forespørgslen 

stillet af Metin Lindved Aydin (RV) og Gert Bjerregaard (V) om støj fra Tivoli 

Friheden. Teknik og Miljø henviser til denne besvarelse og kan derudover 

supplere med nedenstående:

Spørgsmål 1: 

Er der blevet begået lovbrud i forhold til de lovmæssige støjgrænser iht. de 

vedtagne miljøgodkendelser? 

Svar: 

En godkendelsespligtig virksomhed har en miljøgodkendelse med vilkår,

som skal overholdes. 

Teknik og Miljø har vurderet, at Tivoli Frihedens overskridelse på 7 dB(A) af 

støjgrænsen den 17. juni 2022 er betydelig, og derfor har Teknik og Miljø 

som myndighed taget handling på overskridelsen.

Teknik og Miljø har på baggrund af en støjmåling vurderet, at Tivoli Friheden 

har nedbragt støjniveauet væsentligt, og har accepteret den fremlagte hand-

lingsplan for yderligere nedbringelse af støjniveauet ved den 2. september 

2022 at etablere et helt nyt lydanlæg og opsætte støjskærme.

Spørgsmål 2 og 3: 

Hvor mange gange er miljøgodkendelser blevet ændret? Hvor mange miljø-

godkendelser er der pt.? 

Svar: 

Der er 1 hovedgodkendelse, 6 tillægsgodkendelser og 2 påbud. Hovedgod-

kendelsen er således ændret 8 gange.

Der er planer om at sammenskrive de nævnte afgørelser til én samlet i 2023.

Spørgsmål 4: 

Hvor mange dispensationer er der blevet givet til Friheden ift. støjniveau? 
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Svar: 

Teknik og Miljø har ikke givet dispensationer til Tivoli Friheden.

Spørgsmål 5: 

Kan driftsaftale eller andre relevante aftaler indgået mellem Aarhus Kom-

mune og Tivoli Friheden fremsendes? 

Svar: 

Teknik og Miljø har ingen driftsaftaler med Tivoli Friheden. 

Spørgsmål 6: 

MTM har vurderet hvilke beboelser der er mest støjbelastede og valgt måle-

punkter 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? 

Svar: 

Den 26. marts 1986 meddelte det tidligere Aarhus Amt påbud om, at den på-

gældende støjgrænse (50 dB(A)) skulle gælde i ethvert punkt udenfor Tivoli 

Frihedens område. Afgørelsen blev påklaget til Miljøstyrelsen, som var kla-

geinstans på det tidspunkt. Miljøstyrelsen meddelte den 12. august 1986 af-

gørelse om, at støjgrænserne skulle overholdes ved beboelser udenfor Tivoli 

Frihedens område, og at der ikke skulle fastsættes støjgrænser for det om-

kringliggende rekreative område, da det vurderes, at området må betegnes 

som bynært rekreativt område.

Ovenstående afgørelse blev atter påklaget, og den 4. marts 1987 stadfæ-

stede Miljøklagenævnet afgørelsen.

Der er således ingen støjgrænse for det rekreative område udenfor Tivoli Fri-

hedens matrikel.

Spørgsmål 7 og 8

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 diffe-

rentieres 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 af-

lysning 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 må-

linger under hver koncert og manuelt skrue ned for lydstyrken hvis denne 
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ikke overholdes? Hvis ikke, ville det være en mindelig og enkel løsning at 

stille som krav til Tivoli Friheden? Hvis ikke, hvorfor? 

Svar: 

Teknik og Miljøs reaktion på en støjoverskridelse skal være proportionalt, 

hvorfor der skal være proportionalitet mellem overskridelsen og den reak-

tion, som måtte vælges. Hvis overskridelsen ikke er væsentlig eller forventes 

afhjulpet, kan mindre indgribende foranstaltninger end totalforbud mod kon-

certer overvejes, f.eks. forbud mod koncerter med høj baslyd.

Teknik og Miljø har vurderet, at nedbringelse af støjniveauet har været væ-

sentlig straks, efter at indskærpelsen var givet, og at Tivoli Friheden løbende 

har justeret på de parametre der var mulige, for at nedbringe støjen yderli-

gere. 

Spørgsmål 9: 

Vi ønsker, at der foretages endnu en støjmåling inden sæsonens FED fre-

dag arrangementer afsluttes - er det muligt?

Svar: 

Der er planlagt en akkrediteret støjmåling ved koncerten den 9. september 

2022.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bang

Rådmand / Henrik Seiding

Direktør


