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Musik – Støjvilkår
Forvaltningen støder flere gange på henvendelser om musik på offentlige arealer,
særligt i Grenaa Midtby og gerne i umiddelbar nærhed til de fritliggende udeserveringsarealer i/omkring ved Grenaa Turistkontor, Torvet 1.
Forvaltningen ønsker, i forbindelse med det kommende arbejde med gennemgåelse af regulativerne for Grenaa Midtby efter områdefornyelsen, at der også kigges
på mulighederne for retningslinjer for musik i det offentlige rum. Formålet med
retningslinjerne for musik i det offentlige rum er at der politisk fastsættes en linje
under hensyntagen til lovgivning, som forvaltningen skal administrere efter.
Retningslinjerne skal være gældende for hele Norddjurs Kommune, så alle behandles lige, dog under hensyntagen til det enkelte område.
Hovedsageligt drejer henvendelserne til forvaltningen sig om musik på torvearealerne i Grenaa Midtby i sommerperioden, men der er flere slags musik i det offentlige rum, bl.a.:







Gademusikanter (musikere som udelukkende medbringer et instrument)
Musikanter ved/i nærheden af udeserveringsarealerne på torvet i Grenaa
(sommermusik)
Musik ved sommerhusområderne, oftest fra beværtninger i området
Koncerter - store - over 1000 antal besøgende
Koncerter - mindre - under 1000 antal besøgende
Musikfestivaler

Der skelnes med koncerter over/under et 1000 på grund af pladshensyn. Eksempelvis kan der på Torvet i Grenaa afvikles en koncert med deltagere i et begrænset
omfang, hvorimod der på større grønne arealer kan afvikles koncerter med et
større deltagerantal. Der er således også sikkerhedshensyn ligesom beredskabet
har regler for koncerter, hvor der stilles større krav jo flere deltagere.
Der kan udarbejdes et kortbilag, der viser hvor man tillader musik og hvilken type
musik, man ønsker på den pågældende placering. Derudover kan tilføjes de gældende støjniveauer inkl. tidsbegrænsningerne fra miljølovgivningen.
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Mulige placeringer kunne være:
Grenaa
 Beach Party arealet v. Grenaa Strand - koncerter (begrænset antal)
 Arealet v. Andedammen v. Grenaa Strand - koncerter (begrænset antal)
 Anlægget v. Kærvej - koncerter (begrænset antal)
 Grenaa Midtby, Rådhustorvet, Torvet foran turistkontoret og gågade arealer - Gademusikanter, Sommermusik (eventuelt et bestemt antal), mindre
koncerter, musikfestivaler
 Grisetorvet (gademusikanter, sommermusik, musikfestival)
 Torvet foran Museum Østjylland (gademusikanter, sommermusik, musikfestival)
Auning






Byparken (koncerter, sommermusik)
Pladsen ved Sdr. Fælledvej/Energivej (koncerter, sommermusik)
Mølletorvet (mindre koncerter, sommermusik)
Centertorvet (sommermusik)
Torvearealet v. trafikknudepunktet (sommermusik)

Allingåbro
 Festpladsen på Hovedgaden - industrikvarter (koncerter) - efter aftale med
Allingåbro Motorfestival
 Grønt arealet v. Hovedgaden - industrikvarter (koncerter)
 Grønne arealet v. Allingåbro hallen, Halvej (koncerter)
Fjellerup
 Arealet på Møllebækvej (koncerter)
 Musik i sommerhusområdet fra beværtninger (mindre koncerter, sommermusik - begrænset antal)
Derudover kan der i de nævnte samt øvrige byer i kommunen afvikles musikarrangementer på stadions/træningsbaner. I de øvrige byer ligeledes i byparker eller på
større torvearealer. Det afhænger af stedet hvilken type musikarrangement der
kan tillades. Forvaltningen vurderer dette, eventuelt i samråd med Østjyllands Politi, i hvert enkelt tilfælde.
I den forbindelse skal problemerne for de enkelte interessanter undersøges, herunder hvilke lovmæssige krav der muliggør/begrænser arrangementerne.
 Hvilken lovgivning er i spil: alhokolbevilling, lovgivning om støj, politi, beredskab?
 Hvilke begrænsninger giver lovene: tidsrum?, periode?, støjniveau?, antal gange?
 Er der lokalplaner for områderne, som giver begrænsninger.
 Fredninger/strandbeskyttelseslinjer.
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 Hvilke interessenter har vi, og hvem ønsker vi at tilgodese? - naboer, besøgende/turister/sommerhusejere, ansøgeren, ansatte i butikkerne/andre virksomheder, udøveren mv.
 Der kan ligeledes opsættes yderligere begrænsninger, såfremt der afvikles andre
arrangementer i umiddelbar nærhed (særligt på torve og gågadearealer i Grenaa
Midtby).
En mulig begrænsning kan være, om der opkræves betaling for det enkelte type
arrangement, eventuelt afhængig af hvem der er ansøger og/eller om der opkræves entré eller ej (godkendte foreninger, virksomhedsarrangement, støttende formål).
Der kan laves et skema, der viser, hvem der skal betale for hvilke type arrangementer og til hvilken takst. Skemaet kan hjælpe den enkelte arrangør med at fastlægge udgifter for arrangementet i planlægningsfasen, ligesom det afhjælper
eventuelle tvivlsspørgsmål om betaling i forvaltningen.
Eventuelt kan der være forskellige retningslinjer for de enkelte områder; by,
landsbyer, sommerhusområder, stadions/træningsbaner og lignende.
Nogle steder kan der tillades flere arrangementer end andre steder.

derfor musik

men gener for

-

Bidrager til liv, ophold og aktivitet i - Butikkers personale (skal måske
området
høre på det samme hver dag hele tiden)
- Kan give en indtægt til en forening
- Omkringboende (får aldrig fred og
ro til at hvile mv. i egen bolig)
Kan
give
en
indtægt
til
en
virksom- Turister/besøgende i sommerhushed
/campingområde (kommer måske
til området for at nyde stilheden/naturen/området)
- Kan give en indtægt til et støttende - Andre virksomheder (det kan være
formål
umuligt at udføre sit arbejde uden
forstyrrelser)
- Andre arrangementer i området
(hvis der er flere arrangementer i
området, kan det besværliggøre alles aktiviteter)
- Naturelskere/turister, der vil nyde
roen (besøgende som vælger at besøge kommunen pga. naturen, og
opleve den til fulde uden forstyrrelser)
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