Miljø- og Energiudvalget

Punkt 21.

Godkendelse: Ansøgning om dispensation til afholdelse af 5 årlige events på
"Wonderland Spritten" Aalborg
2015-021491
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at der gives dispensation til 5
årlige events til kl. 03 med op til 3.500 gæster pr. gang på ”Wonderland Spritten”, C.A. Olesens Gade 1, 9000
Aalborg.

Beslutning:
Godkendt, idet udvalget besluttede, at arrangementer løbende skal annonceres, blandt andet ved skiltning.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 16.12.2015
kl. 09.30
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Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
I forbindelse med afviklingen af event/koncert den 29. august 2015 modtog Aalborg Kommune en klage fra
formanden for Ejerforeningen Havnepromenaden over støjniveauet og manglende forhåndsorientering om
arrangementet.
”Wonderland Spritten ApS” har den 6. november 2015 fremsendt en ansøgning om dispensation til afholdelse af 5 årlige events/koncerter med op til 3.500 gæster pr. gang på ”Wonderland Spritten” i tidsrummet fra kl.
20 til kl. 03/05.
I denne forbindelse skal bemærkes, at den byggetilladelse, der også er en del af grundlaget for anvendelsen
til events/ koncerter er midlertidig og bortfalder den 1. november 2016.
Baggrund
Bevillingsnævnet meddelte den 17. juni 2015 alkoholbevilling til ”Wonderland Spritten ApS” samt tilladelse til
udvidet åbningstid til kl. 03.00.
Miljø- og Energiforvaltningen modtog den 19. juni 2015 den påkrævede støjdokumentation og meddelte den
24. juni 2015 følgende til ”Wonderland Spritten ApS”:
”Miljø vurderer hermed, at ”Wonderland Spritten” kan overholde de gældende støjgrænser i Kommunal Forskrift nr. 001 om Restaurationsdrift i Aalborg Kommune, når drift og indretning sker i overensstemmelse med
følgende forudsætninger:
 Der forekommer ingen musikarrangementer før kl. 18 (af hensyn til de nærliggende undervisningsog kontorlokaler).
 Max. op til 1.450 gæster.
 Indendørs middeltrykniveau fra musikken på max. 100 dB(A) i Wonderland Sprittens lokaler – målt
som LAeq med en reference tid på 15 min.
 Alle døre og porte ind til Wonderland Spritten skal være lukkede i driftstiden, undtagen den nordlige
dør på vestfacaden, der fungerer som udgang til toiletterne.
 Der etableres en støjskærm på 14x2 meter til afskærmning af det udendørs toiletområde, hvor der
kan opholde sig op til 20 personer af gangen.”
Herudover har ”Wonderland Spritten ApS” i forbindelse med Karnevallet den 23. maj 2015 og Aalborg Festivals den 29. august 2015 fået dispensation til at afholde events/koncerter med mulighed for op til 3.500 gæster på ”Wonderland Spritten” i tidsrummet fra kl. 22 til hhv. kl. 05 og 03.
Afviklingen af disse store events/koncerter kræver dispensation fra den kommunale forskrift, da det støjmæssige bidrag til omgivelserne vil overskride de gældende støjgrænser, fordi dørene ind til bygningen skal
være åbne af sikkerhedsmæssige hensyn.
Bevillingsnævnet fastholdte på møde den 18. august 2015, at den udvidede åbningstid til kl. 03 også gælder
for de store events/koncerter, som der søges dispensation til.
Miljø- og Energiforvaltningen vurderer ud fra støjforholdene på stedet og de beskrevne aktiviteter, at der kan
gives dispensation fra den kommunale forskrift til 5 årlige events/koncerter, som skal være afsluttet senest kl.
03. En forudsætning herfor er en naboorientering senest 14 dage før afviklingen af de enkelte events/koncerter.
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