København 5. februar 2016
Foreningen Tivolis Naboer
v/ Formand Thomas Brögger
Ved Glyptoteket 6, st.tv.
1575 København V

Center for Miljøbeskyttelse,
Njalsgade 13, postboks 380
2300 København V

Svar på høring om ny forlystelse i Tivoli, Sagsnr. 2015-0226750, Dokumentnr. 2015-0226750-61
Foreningen Tivolis Naboer protesterer mod opsætningen af den nye forlystelse ”Fatamorgana” der både vil øge
den i forvejen urimelige støjforurening fra Tivoli og desuden føje endnu en æstetisk fejltagelse til dette ellers
smukke hjørne af Indre By.

Bemærkninger til partshøringen
Om partshøringen vedr. Fatamorgana ønsker Tivolis Naboer at anføre følgende:
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1.

Københavns Kommune har sendt tilladelsen til opførelse af Fatamorgana i høring i lokalområdet på et
tidspunkt hvor forlystelsen allerede er næsten færdig. Foreningen Tivolis Naboer ønsker derfor at
udtrykke vores dybe skepsis over for om nærværende høring reelt giver beboerne nogen som helst
mulighed for at påvirke beslutningen om opførelsen.

2.

De kørende forlystelser ud til Glyptoteksområdet er fejlplacerede da disse skaber en massiv støj i
beboelsesområdet omkring Tivoli. Støjen fra Tivoli ligger således 20db over Miljøstyrelsens generelle
retningslinjer for støj i etageboligområder, svarende til at Tivoli har fået lov til at støje ca. 4 gange mere
end det normalt tillades. Placeringen er desuden i strid med Vejledning fra Miljøstyrelsen, 7, 2006 om Støj
fra Forlystelsesparker. Tivoli gennemfører i disse år en omfattende om-og udbygning til mange hundrede
millioner kroner. Dette giver rige muligheder for placere støjende aktiviteter i områder af Tivoli hvor der
ikke ligger privat beboelse i umiddelbar nærhed og kræver blot at Tivoli bringes til at tage hensyn til
miljøet med i sin planlægning frem for det nuværende ensidige fokus på profit. Det burde være en
selvfølgelighed at Københavns Kommune sikrer, at ikke blot Tivolis ønske om øget profit men også
hensynet til miljøet og trivslen i lokalområdet tilgodeses ved gennemførelsen af Tivolis ekspansionsplaner.

3.

Det nuværende støjniveau fra Tivolis aktiviteter er allerede i dag for højt for et område med privat
etagebeboelse, hvilket bekræftes Danmarks førende kapaciteter på området (prof. Dorte Hammershøi og
prof. Henrik Møller i kommentarer til bl.a. TV2News, MetroExpress og direkte til Tivolis Naboer) samt af
Miljøstyrelsens generelle retningslinjer for støj i etageboligområder 1. Der er således ikke tale om en
meningstilkendegivelse fra sarte naboer, derimod er det et faktum støttet af både myndigheder og
sagkundskaben at støjen fra Tivoli for længst har overskredet al rimelighed. Opsættelse af Fatamorgana
vil øge støjen yderligere og skal derfor ikke tillades.

4.

Fra lokalområdets side er vi skeptiske over for forudberegningen af støjen fra Fatamorgana som vi anser
for at undervurdere især støjen fra publikum. Beskrivelsen af forlystelsen på Tivolis egen hjemmeside er
at denne bliver "gulvløs, så der bliver plads til hvin og mavesus for selv den mest forhærdede fart-fan"2.
Da forlystelsen foregår i op til 30 m's højde vil støjen ikke blot være tydeligt hørbar i området omkring
Dantes Plads, men desuden brede sig ud over Glyptotekets tag og kuppel til beboelsesområdet Niels
Brocksgade/Ved Glyptoteket. Der er desuden betænkeligt at den rapport der lægges til grund for
Københavns Kommunes beslutning er rekvireret og betalt af Tivoli. Se specifikke spørgsmål nedenfor.

Se http://mst.dk/virksomhed-myndighed/stoej/stoejgraenser/graensevaerdier-virksomheder/
Se http://www.tivoli.dk/da/forlystelser/fatamorgana
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5.

Æstetisk skæmmer Fatamorgana og øvrige høje forlystelser området med deres anmassende størrelse
og platte design som slet ikke harmonerer med den høje arkitektoniske kvalitet af omkringliggende
bygninger som Glyptoteket, Videnskabernes Selskab og Københavns Rådhus.

6.

Det bør desuden nævnes at Natur-og Miljøklagenævnet endnu ikke har behandlet Tivolis Naboers klage
over afgørelsen omkring megakoncerterne i Tivoli. Nævnet bør naturligvis tage den yderligere
støjbelastning af området fra Fatamorgana med i sin behandling af sagen.

7.

Tivolis Naboer efterlyser en samlet lokalplan for Tivoli. I denne lokalplan kan Københavns Kommune,
langt om længe, bevise at man tager sin egen miljøpolitik alvorligt hvori der bl.a. står at ”mindre støj [..] er
afgørende for menneskers sundhed og livskvalitet”. Københavns Kommunes erklærede mål er ”sammen
med borgere og erhvervsliv at sikre, at byen afleveres til kommende generationer i en bedre miljøtilstand,
end da vi selv overtog den”. Fra Foreningen Tivolis Naboer ser vi frem til at Københavns Kommune rent
faktisk begynder at arbejde for at nå disse mål – et passende første skridt på vejen vil være at man ikke
bidrager yderligere til støjen og grimheden omkring Tivoli ved at afvise opførelsen af Fatamorgana.

Proces omkring godkendelse
Københavns Kommune har sendt tilladelsen til opførelse af Fatamorgana i høring i lokalområdet på et tidspunkt
hvor forlystelsen allerede er næsten færdig. Forløbet omkring godkendelsen af Fatamorgana har endnu en gang
ekskluderet lokalområdet til trods for at beboerne, på Tivoli og Københavns Kommunes direkte opfordring, har
dannet en beboerforening som netop har til formål at kunne fungere som dialogpartner omkring de mange
negative miljømæssige følger af Tivolis aktiviteter.
Processen indtil nu minder i påfaldende grad om forløbet i 2015 i forb.m. dispensationen til "megakoncerter" på
Plænen (Regulering af Tivolis støjvilkår, sagsnr. 2015-0072622), hvor udformningen af dispensationen skete i et
tæt, lukket samarbejde mellem Tivoli og Københavns Kommune uden inddragelse af de mange beboere i området
som nu lider under de miljømæssige konsekvenser. Dispensationen blev således udformet énsidigt til Tivolis fordel
og det såkaldte kompromis der blev udarbejdet af Tivoli og Københavns Kommune betød at Tivoli ikke blot
opnåede de 5 koncerter ved 65db man oprindeligt ønskede, men i stedet en fordobling af antallet til 10 koncerter
ved 65db.
Dispensationen blev sendt i høring, men på trods af talstærk og massiv afvisning fra lokalområdets side, påvisning
af Tivolis påstande om konkurrenceforvridning som usaglige, forslag til alternative løsninger, samt at
støjniveauerne blev betegnet som uacceptable af uafhængige førende, internationalt anerkendte eksperter, blev
der ikke ændret i dispensationen. I stedet blev denne forelagt og efterfølgende vedtaget af Teknik- og
Miljøudvalget uden at et eneste af beboernes ønsker var inddraget. Lokalområdet var som så mange gange
tidligere også ved denne lejlighed sat uden for indflydelse og partshøringen var uden konsekvens for beslutningen
som reelt allerede var taget til Tivolis fordel.
Spørgsmål 1:
Foreningen Tivolis Naboer beder Københavns Kommune om at bekræfte at nærværende partshøring om
Fatamorgana ikke blot er en formalitet, samt at redegøre for hvad der i givet fald vil kunne ændre afgørelsen til en
afvisning af Tivolis ansøgning.

Uddybelse af partshøringsmaterialet
VVM screening
Det oplyses i dokumentet om VVM-screening (2016-0010794-1), at der er foretaget en anmeldelse fra Tivoli og i
den forbindelse udfyldt et skema for at afgøre om der er VVM-pligt. Det er normal praksis i landet at kommuner
offentliggør sådanne skemaer.
Spørgsmål 2:
Foreningen anmoder om at få skema m.v. med VVM vurderingerne tilsendt.

2

Faktisk målt støj i forhold til de fremlagte beregninger
Der henvises til Prøvningsrapport nr. P2.051.15 dateret 26.november 2015 udført af Sweco, Acoustica, hvor der
indgår en beregning hvor "Dragen" udgår af opgørelserne og støj fra den nye forlystelse er beregnet i stedet. Det
oplyses at der er mindre mekanisk støj fra den nye forlystelse.
Spørgsmål 3:
Kan kommunen bekræfte, at denne ombytning af "Dragens" faktisk målte støj med den beregnede støj for den nye
forlystelse ”Fatamorgana” er den eneste ændring, der foretages i forhold til den støjmåling, der er foretaget af
Grontmij/Acoustica for Tivoli i 2013 (rapport P2.011.13, dateret 21. juni 2013)?
I Grontmij/Acoustica støjmåling fra 2013 (rapport P2.011.13, dateret 21. juni 2013) opgøres hhv. "Dragens"
publikums-støj og mekanisk støj på linje med de øvrige forlystelser (se tabellen nedenfor). I det referencepunkt
med beboelse der belastes hårdest af såvel "Dragen" som ”Fatamorgana” (H. C Andersens Boulevard 33), var
"Dragen" således den mest støjende forlystelse i 2013. Publikumsstøj fra "Dragen" var den højest målte
støjpåvirkning med et bidrag på 53,8 dB (A), så publikumsstøj er afgørende på dette hjørne.
"Dragen" havde 36 pladser og kørte maksimalt 9 gange i timen, svarende til 314 publikum pr. time. Tivoli oplyser i
annoncering af den nye forlystelse ”Fatamorgana”, at den vil have en samlet kapacitet på i alt 900 publikum pr
time, hvoraf en del vil være i et tårn med 14 gondoler til i alt 52 publikum (på samme tid)3.
Spørgsmål 4:
Foreningen Tivolis Naboer ønsker oplyst, hvorledes en samlet tredobling af publikum i hjørnet hvor "Dragen"
tidligere stod, kan resultere i en reduktion af den beregnede støj i forhold den faktisk målte støj fra Dragen i
2013?
Uddrag af tabel fra Grontmij/Acoustica støjmåling for Tivoli i 2013.

Foreningen Tivolis Naboer
Foreningen Tivolis Naboer blev startet på beboernes initiativ efter opfordring fra Tivoli og Københavns Kommune
med henblik på at varetage Tivolis nære naboers interesser med hensyn til evt. problemer Tivolis aktiviteter måtte
afstedkomme via dialog med Tivoli og Københavns Kommune.
Foreningen har repræsentation fra beboelsesejendommene på Dantes Plads, Niels Brocks gade, Anker
Heegårdsgade, Otto Mønsteds gade, Ved Glyptoteket, Stoltenbergsgade og Edvard Falcks gade.

På Foreningen Tivolis Naboers vegne
Thomas Brögger
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Se https://www.tivoli.dk/da/om/presse/pressemeddelelser/2015/ny+forlystelse
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