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Aalborg Kommune, Miljø agter ikke at meddele påbud om yderligere støjreduktion
hos Nymarksminde, Vestvej 91, 9310 Vodskov. Forudsætningen herfor, er at Nymarksminde igangsætter egenkontrol.
Sagsfremstilling
Aalborg Kommune, Miljø har gentagne gange modtaget henvendelser om, at der er
støjgener fra Nymarksmindes aktiviteter, herunder fodboldgolf.
I 2009 blev der meddelt landzonetilladelse til etablering af fodboldgolfbanen, og
umiddelbart herefter blev banen til fodboldgolf etableret.
Naboen mod øst, Vestvej 83, har fra før etablering af banen anfægtet, at banen vil
medføre støjgener. Aalborg Kommune, Miljø har siden etablering af banen fået en
del henvendelser om støjgener fra banen.
Aalborg Kommune, miljø har i forbindelse med klagesagen fastsat grænseværdierne
fra Nymarksminde til at være følgende:

Vestvej 83 v. ladebygning
Vestvej 83 v. stuehus
Vestvej 85

Hverdag
kl. 7:00 – 18:00
Lørdag
kl. 7:00 – 14:00

Hverdage
kl. 18:00 – 22:00
Lørdage
kl. 14:00 – 22:00
Søn- og helligdage
kl. 7:00 – 22:00

55

45

Alle dage kl.
22:00 – 7:00

40

Aalborg Kommune, Miljø udførte en orienterende støjmåling den 18. august 2011 kl.
16:00 – 18:00 fra fodboldgolf. Støjen blev målt til omkring grænseværdierne, og den
pågældende dag havde banen et højt besøgstal. Støjen stammede hovedsagligt fra
støjende mennesker såsom råb og skrig, som er svært måleligt. Andre aktiviteter
f.eks. hoppepude var ikke i drift.
Nymarksminde var på det tidspunkt interesseret i at lave en frivillig støjafskærmning
mod øst. Der blev ikke lavet en tidsfrist, og samtidig blev en lokalplanproces igangsat. Endvidere blev der lavet aftale om at lukke fodboldgolf ned før kl. 22:00.
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I 2014 blev der vedtaget en lokalplan for Nymarksmindes samlede aktiviteter – både
nuværende og fremtidige. I denne gældende lokalplan blev der beskrevet volde og
beplantning mod alle naboer for at mindske gener, herunder støj og indkik. Der er
etableret vold mod vest, og der arbejdes på ydereligere en vold mod vest.
I 2015 har Ole Vestrgård, Vestvej 83, atter henvendt sig til Aalborg Kommune, Miljø
fordi han er generet af støj fra aktiviteter fra Nymarksminde, især fodboldgolf.
Med baggrund i de gentagne klager over støj fra Nymarksminde har Aalborg Kommune, Miljø den 30. juli 2015 meddelt undersøgelsespåbud om dokumentation for
støjbidrag fra Nymarksminde, Vestvej 91, 9310 Vodskov.
Fristen var den 30. september 2015 og forlænget til 1. juni 2016.
Aalborg Kommune, Miljø har den 1. juni 2016 modtaget støjdokumentationen, som
efterfølgende er suppleret jf. mail af 9. juni 2016 og igen jf. mail af 16. juni 2016.
I forbindelse med støjdokumentationen har Miljø den 27. juni 2016 få fremsendt den
bagved liggende dokumentation i form af soundplan projektet, som efterfølgende er
blevet vurderet af Miljø. Støjbelastningen er belyst i 3 referencepunktet placeret ved
naboerne mod øst, jf. overstående grænseværdier.
Der er beregnet en usikkerhed på mellem 2,5 – 3,7 dB(A) i kontrolpunkterne, hvilket
skal komme virksomheden til gode.
Forudsætninger for afgørelsen er normal drift med følgende betydende støjkilder
indlagt som forudsætninger for støjdokumentationen:









Traktorkørsel 2 gange pr. dag i ca. 10 min i tidsrummet kl. 7:00 – 18:00
Hoppepude 8 – 10 legende børn i tidsrummet kl. 7:00 – 22:00
Mooncar med motor 2 stk. i alt 16 timer i alt i tidsrummet kl. 7:00 – 22:00
Varekørsel 1 pr. dag i tidsrummet kl. 7:00 – 18:00
Græsslåning i ca. 2 timer i tidsrummet kl. 8:00 – 18:00
Fodboldgolf med14 personer i hver af de 4 delområder i tidsrummet kl 7:00 –
22:00.
Køleanlæg i tidsrummet kl. 0:00 – 24:00
P-plads og kørsel 35 biler i timen i tidsrummet kl. 7:00 – 22:00

Støjdokumentationen viser en støjbelastning i de 3 referencepunkter følgende:

Støjdokumentationen viser, at Nymarksmindes nuværende støjbelastning ikke er
overskredet i forhold til de fastsatte grænseværdier.
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Figuren er fra støjdokumentationen af 8. juni 2016, og viser støjkilder og referencepunkter.
Egenkontrol
For at følge aktiviteterne på fodboldgolfbanen, skal Nymarksminde igangsætte en
egenkontrol.
Egenkontrollen for fodboldgolf skal indeholde følgende opgørelse:
Dato

Antal personer

Egenkontrollen indsendes til Aalborg Kommune, miljø hver år inden 1. november og
omfatte årets aktiviteter på fodboldgolfbanen.
Afgørelsen
På baggrund af overstående meddeler Aalborg Kommune, Miljø hermed afgørelse
om ikke at meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 om yderligere støjdæmpende foranstaltninger hos Nymarksminde.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven.
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Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ejer og enhver, der har
individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og 100.
Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk .
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Hvor du også kan finde
vejledning.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til
den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter
anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den *
2015.
En eventuel klage har opsættende virkning indtil der foreligger en afgørelse fra klageinstansen eller indtil klageinstansen har bestem andet.
Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at
afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig
afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

Venlig hilsen

Jens Riise Dalgaard
Afdelingsleder

Birgitte Krebs Schleemann
Miljøsagsbehandler

9931 2150
Jens.dalgaard@aalborg.dk

9931´2025
Birgitte.schleemann@aalborg.dk

Kopi af dette brev er sendt til:
Ole Vestergaard, Vestvej 83, Vodskov – aovestergaard@mail.dk
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