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Svar på 10 dages forespørgsel om støj fra Aarhus Bugt 
 
Jacob Søgaard Clausen har 4. oktober 2022 fremsendt en 10-dages fore-
spørgsel til Teknik og Miljø vedrørende undersøgelse af støj fra Aarhus 
Bugt.  
 
Ifølge forespørgslen har en lang række borgere fra både Risskov og Høj-
bjerg flere gange oplevet lavfrekvent støj fra Aarhus Bugt. Lyden beskrives 
som en lavfrekvent brummen, der kan høres både morgen, middag, aften og 
nat. Flere har en mistanke om, at støjen kunne stamme fra containerskibe i 
Aarhus Havn. I juni meldte Aarhus Kommune i samarbejde med Aarhus 
Havn derfor ud, at man ville undersøge lyden. 
 
Nedenfor er angivet Teknik og Miljøs svar på spørgsmålene. 
 
Spørgsmål 1 
Hvad er resultatet blevet af den igangsatte undersøgelse? 
 
Svar 
Aarhus Havn har på baggrund af klager igangsat en undersøgelse af støjge-
nerne. Undersøgelsen (støjmålinger) bliver foretaget i samarbejde med et 
eksternt firma (Force) og løber i perioden 15. august til 15. oktober 2022. 
Når måleperioden er afsluttet, skal der foretages analyser heraf, før målin-
gerne afrapporteres. Teknik og Miljø vil modtage en kopi af rapporten. Da 
undersøgelsen endnu ikke er afsluttet, kan der ikke konkluderes herpå. 
 
Spørgsmål 2 
Hvilke tiltag igangsættes for at stoppe støjen? 
 
Svar 
Førend det er afklaret hvad der er årsag til støjen, kan der ikke kommes med 
bud på, hvordan den kan forhindres. 
 
Spørgsmål 3 
Hvilke sundhedsmæssige effekter kan støjen have? 
 
Svar 
Teknik og Miljø har ikke kompetence til at udtale sig om de sundhedsmæs-
sige konsekvenser af støjen. 
 
 
Spørgsmål 4 
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Hvis støjen stammer fra Aarhus Havn – vil denne så bliver forværret ved en 
eventuel havneudvidelse? 
 
Svar 
Teknik og Miljø kan ikke udtale sig herom. Støjgenerne fra en udvidelse af 
havnen vil blive undersøgt og behandlet i en VVM-redegørelse. 
 
Spørgsmål 5 
Hvilke muligheder er der for at give skibene påbud såfremt støjen kommer 
fra dem? 
 
Svar 
Såfremt støjen kommer fra skibe, der ligger ved havn, kan Teknik og Miljø 
principielt gribe ind med et påbud efter § 42 i miljølovgivningen. I praksis vil 
indgriben være vanskelig, da påbud kun kan ske til det enkelte skib, og kun 
efter en støjmåling.  
 
Miljøstyrelsen har tidligere behandlet emnet i et hyrdebrev fra 2010 (se kom-
munebrev_havnestoej.pdf (mst.dk)). 
 
Med venlig hilsen 
 
Nicolaj Bang 
Rådmand 
  / 
   Henrik Seiding 
   Direktør 
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