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ANG: A/S TIVOLI FRIHEDENS OVERTRÆDELSE AF STØJGRÆNSER FOR ÅBEN, LAV BOLIGBEBYGGELSE 

Grundejerforeningen Marselis skal hermed anmode Østjysk Politi om at indskærpe de gældende 
regler for udledning af støj for almindelige boligområder. Dette er nødvendigt, da tivoliet trods mange 
påtaler stadig overtræder reglerne fra Hermans Teater, senest den 31. januar frem til kl. 23:00 med 
direktionens vidende, og ved tidligere lejligheder helt frem til kl. 02:00. 

A/S Tivoli Friheden rummer foruden de kørende forlystelser to restauranter, Friheden og Terrassen, 
samt det nyopførte teater, Hermans. Disse bruges/udlejes også uden for den egentlige tivoli-sæson, 
dvs. i hele kalenderåret. Herfra spilles der oftest så højt, at lyden – især de altid forstærkede basgange – 
løber ind igennem husene – helt ind bag hermetisk lukkede døre og vinduer. En situation, der er helt 
uholdbar. 

Restauranterne, Friheden og Terrassen, er meget gamle uden nogen form for effektiv støjafskærmning. 
Direktionen hævder, at der altid har været spillet musik i fx Terrassen, men den glemmer, at der nu kun 
sjældent spilles akustisk musik, men derimod vha. store tekniske musikanlæg, der er helt uegnede til 
bygningerne. Direktøren har intet andet svar, end at der tale om en virksomhed, der som sådan må 
rette sig efter kunderne og derfor ikke kan skrue ned for støjen. Dette synspunkt holder dog ikke, idet 
kvarterets beboere – før restaurant Friheden blev ejet af tivoliet – sagtens kunne få denne virksomhed 
til at holde støjen inden døre. 

Umiddelbart før opførelsen af teatret, Hermans, anmodede grundejerforeningens tivoliarbejdsgruppe 
forlystelsesparkens direktør om at sørge for, at teatret – i lighed med fx andre spillesteder og 
diskoteker – blev ordentligt lydisoleret. Direktøren mente dengang, at det skulle arkitekterne nok tage 
sig af. Dette har de dog ikke gjort, idet den kan konstateres, at støjen heller ikke hér kan holdes inden 
døre; fx var støjen stærkt generende under en serie ”julefrokoster” ultimo 2013. 

Grundejerforeningen beklager, at vi har fundet det nødvendigt at inddrage politiet i denne sag; men vi 
har ikke kunnet få øje nogen anden udvej. 
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