Miljø- og Energiudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af at der ikke meddeles påbud om yderligere støjreduktion hos
Nymarksminde, Vestvej 91, 9310 Vodskov
2015-020744
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at der ikke meddeles påbud
om yderligere støjreduktion hos Nymarksminde, Vestvej 91, 9310 Vodskov.

Beslutning:
Godkendt.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.
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Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
I 2009 blev der meddelt landzonetilladelse til etablering af fodboldgolfbanen, og umiddelbart herefter blev
banen etableret.
Naboen mod øst, Vestvej 83, har fra før etablering af banen påpeget, at banen vil medføre støjgener. Aalborg Kommune, Miljø har siden etablering af banen fået en del henvendelser om støjgener fra banen.
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.
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 Vestergård, 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 meddelt undersøgelsespåbud om dokumentation for støjbidrag fra Nymarksminde, Vestvej 91, 9310 Vodskov.
Aalborg Kommune, Miljø har i sommeren 2016 modtaget støjdokumentationen. Støjdokumentationen er
efterfølgende blevet vurderet af Miljø. Støjbelastningen er belyst i 3 referencepunkter placeret ved naboerne
mod øst (herunder klageren).
Støjdokumentationen viser, at Nymarksmindes nuværende støjbelastning ikke er overskredet i forhold til
Aalborg Kommunes fastlagte grænseværdier, som er defineret med udgangspunkt i Miljøstyrelsens støjvejledning samt Natur- og Miljøklagenævnets praksis.
I Miljøgodkendelsen er der krav om en løbende egenkontrol, som indebærer, at forvaltningen også fremover
vil have viden om status for støjbelastningen fra de godkendte aktiviteter. Idet forvaltningen forventer at dette
krav efterleves, er der ikke grundlag for at meddele yderligere krav til Nymarksminde.
Samlet vurdering
Da støjdokumentationen viser, at der ikke kan dokumenteres overskridelser af de fastsatte støjvilkår, er det
forvaltningens vurdering, at der ikke er grundlag for nye krav.
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Bilag:
Afgørelse i sag vedr. undersøgelsespåbud om støjbidrag fra Nymarksminde, Vestvej 91, 9310 Vodskov.
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