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Forslag til støjhandlingsplan 2013 for Aalborg Portland A/S 

1. En oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen. 

NNE Pharmaplan har på vegne af Miljøstyrelsen udført en støjberegning 
over Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg. Datagrundlaget for 
støjberegningen har været den seneste kortlægning af virksomhedens 
støjbelastning, der er udført af Grontmij A/S i 2011. Der er anvendt samme 
kortgrundlag og terrænmodel, som benyttet af Grontmij A/S ved 
støjkortlægningen i 2011, suppleret med bygningspolygoner for 
naboområderne. Støjberegningen har vist, at et antal personer og boliger er 
støjbelastede i støjbekendtgørelsens forstand, dvs. at LDEN > 55 dB eller 
Lnight > 50 dB. Derfor skal der udarbejdes en støjhandlingsplan for 
virksomheden.  

Dette forslag til støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S indeholder ikke 
en indsats i form af støjbegrænsende foranstaltninger, hverken på kort eller 
lang sigt, i forhold til de områder, støjkortlægningen viser, er støjbelastede. 
Det skyldes, at der allerede er fastlagt en strategi vedrørende reduktion af 
støj fra virksomheden. Strategien omfatter, at der ved udskiftning af 
støjende anlæg fokuseres på støjsvag teknologi, og at mulighederne for at 
nedbringe støjen løbende vurderes bl.a. med en opdateret 
støjdokumentation hvert 4. år (se punkt 6).  

2.  En beskrivelse af det større, samlede byområde, de større veje, større 
jernbaner og større lufthavne og eventuelle stilleområder samt andre 
støjkilder, der er taget hensyn til. 

Det område, som er berørt, er området Sølyst, der er beliggende sydvest for 
virksomhedens produktionsanlæg. I henhold til kommuneplanrammerne for 
dette område, er målet at skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt 
boligområde med havnebypræg.  

Aalborg Portland er beliggende i et erhvervsområde forbeholdt 
virksomheder med større belastning af det omkringliggende miljø. 
Virksomheden er omkranset af Aalborg by mod vest og syd, landsbyen 
Øster Uttrup mod øst og Nørre Uttrup mod nordvest.  

Virksomheden har egen havn, hvorfra en meget stor del af virksomhedens 
råvarer, brændsler og produkter ind- og udskibes. Endvidere transporteres 
råvarer, brændsler og produkter med lastbiler, primært via motorvejsnettet 
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(E45), der er beliggende få kilometer syd for virksomhedens 
produktionsanlæg. 

I nærværende støjberegning er der ikke taget højde for andre støjkilder end 
virksomhedens produktion, herunder motorvej E45, der er beliggende 
mindre end 1 km fra det berørte boligområde. Motorvejen indgår i 
Vejdirektoratets støjkortlægning. 

3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag. 

Aalborg Portland A/S er opført på godkendelsesbekendtgørelsens1 bilag 1 
under punkt 3.1 a) (fremstilling af cementklinker i roterovne med en 
produktionskapacitet på mere end 500 tons/dag). Miljøstyrelsen er tilsyns- 
og godkendelsesmyndighed. 

4. Alle gældende grænseværdier. 

Driften af virksomheden - herunder aktiviteterne i kridtgraven - må ikke 
medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i 
naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne 
værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i 
dB(A). 

 

    
                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 om godkendelse af 
listevirksomhed. 
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Endvidere må anvendelsen af dybdegravemaskinen ikke give anledning til 
støjgener i omgivelserne, herunder må det ækvivalente, konstante, 
korrigerede lydniveau hidrørende fra anvendelsen, ikke overstige 40 dB(A) i 
skel til naboejendomme. 

Støjgrænserne er i område IV, V og VI lempet i forhold til de vejledende 
støjgrænser. Aalborg Portland overholder disse lempede støjgrænser.   

Miljøgodkendelsens støjgrænser kan ikke direkte sammenlignes med 
støjkortlægningens LDEN og Lnight.   

Miljøgodkendelsens støjgrænser er støjbidraget fra virksomheden midlet 
over det referencetidsrum, der er anført i skemaet. LDEN er støjbidrag midlet 
over et helt døgn med genetillæg for støj om aftenen og om natten. Lnight er 
støjbidrag midlet over natten kl. 22-07. 

5. Resumé af støjkortene. 

Resultatet af støjkortlægningen viser, at der er boliger og personer, hvor 
den beregnede støjbelastning er større end 55 dB og 50 dB for henholdsvis 
LDEN og Lnight.   

6. En vurdering af det anslåede antal personer og boliger, der udsættes for 
støj i de støjkortlagte intervaller, og en indkredsning af de problemer og 
situationer, der skal forbedres, samt en prioritering heraf. 

De vigtigste resultater af støjberegningen fremgår af nedenstående tabeller: 

 

Støjberegningen har således påvist, at et antal personer og boliger er 
støjbelastede i støjbekendtgørelsens forstand, dvs. at LDEN > 55 dB eller 
Lnight > 50 dB. Boliger på Bakken og Dybdalsvej er berørt 1,5 m over terræn, 
dvs. i stueplan. Boliger på Bakken, Dybdalsvej, Fjordvej, Kiselvej, Kvartsvej 
og mineralvej er berørt 4,0 m over terræn, dvs. på 1. sal. Beregningen er 
foretaget som om alle boliger i området har 1. sal. 12 berørte boliger på 
Kvartsvej, Kieselvej og Mineralvej, er derfor ikke berørte af LDEN > 55 dB, og 
1 bolig af Lnight > 50 dB, selvom dette fremgår af støjkortlægningen.  

Dette forslag til støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S indeholder ikke 
en indsats i form af støjbegrænsende foranstaltninger, hverken på kort eller 
lang sigt, i forhold til de områder, støjkortlægningen viser, er støjbelastede.  
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Miljøstyrelsen vurderer, at den hidtidige strategi for reduktion af støj fra 
virksomheden skal fortsætte. Det vil sige, at støjgrænserne ikke umiddelbart 
skal skærpes, men at der fortsat skal være fokus på mulighederne for 
reduktion af støjen. Endvidere skal støjgrænserne som udgangspunkt 
justeres nedad til det, virksomheden kan overholde, så der ikke med 
lempelserne fra de vejledende grænseværdier er givet plads til et øget 
støjbidrag fra eventuelle fremtidige udvidelser. En nedjustering af 
støjgrænserne kan ske ved revision af støjvilkår på baggrund af en ny 
opdateret støjdokumentation. I virksomhedens miljøgodkendelse er der 
stillet vilkår om, at der minimum hvert 4. år skal foretages en ny opdateret 
støjdokumentation. Den seneste støjdokumentation er fra 2011. 

7. En beskrivelse af alle allerede indførte støjbekæmpelsesforanstaltninger 
og alle projekter, som forberedes. 

I miljøgodkendelsen af 14. april 2004 er der fastsat støjgrænser for 
virksomheden. Miljøgodkendelsen er stadfæstet med ændringer af 
Miljøstyrelsen den 30. august 2005. Selve støjgrænseværdierne blev 
stadfæstet uden ændringer. De hidtil gældende støjgrænser er med 
henvisning til støjvejledning nr. 3/1996 lempede i forhold til de vejledende 
grænseværdier for virksomhedsstøj. For boligområder er støjgrænserne 
lempet 15 dB(A) om natten, 10 dB(A) om aftenen og 7 dB(A) i dagtimerne. 
Baggrunden for lempelserne er, at virksomheden er etableret og udbygget 
før miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden, og at det er forbundet med meget 
store omkostninger for virksomheden at støjdæmpe til et niveau, der svarer 
til de vejledende grænseværdier. Det fremgår blandt andet, at det for de 
seks største prioriterede kilder på virksomheden vil koste 45 millioner kr. at 
opnå en dæmpning på mellem 1,4 – 2,5 dB(A), svarende til en udgift på 19 
– 32 millioner kr. pr. dB(A) i støjreduktion. De seks største støjkilder på 
Aalborg Portland er: Transportbånd i kridtgraven, unaxkøler ovn 85, 
slambassin 10, dybdegravemaskine, unaxkøler ovn 84 og forvarmerstøj ovn 
87. 

Støjgrænserne blev ikke gjort tidsbegrænsede, da Nordjyllands Amt ikke så 
de store muligheder for en yderligere støjdæmpning af virksomheden, men 
der blev lagt vægt på, at virksomheden til stadighed ved nyindkøb og 
reparationer skal være opmærksom på sin støjudsendelse, og der var krav 
om, at virksomheden hvert år skulle lave handlingsplaner for nedbringelse 
af støjen.  

Miljøgodkendelsen for Aalborg Portland er revideret i 2009. Aalborg 
Portland anmodede i den forbindelse om, at støjgrænseværdier kunne 
bibeholdes på det hidtidige niveau. Det er oplyst, at ovennævnte udgifter til 
nedbringelse af støjen fra de 6 største kilder stadig er relevante, og at 
virksomheden fortsat vil fokusere på at reducere støj i forbindelse med 
nyanlæg, og at mulighederne at reducere støjen løbende vil blive vurderet 
og afrapporteret til miljømyndigheden.  

I den reviderede godkendelse af 18. december 2009 er krav om, at 
virksomheden hvert år inden 1. april på baggrund af den senest udførte 



   

 5 

”Miljømåling - ekstern støj”, skal vurdere mulighederne for at nedbringe 
støjen samt redegøre for, hvilke støjmæssige tiltag, der er foretaget det 
foregående år. Endvidere skal der ved udskiftning af støjende anlæg 
forelægges et projekt for tilsynsmyndigheden, baseret på den mest 
støjsvage teknologi.  

Miljøstyrelsen har ikke kendskab til konkrete planer om udskiftning af 
støjende anlæg samt støjbekæmpelsesforanstaltninger de kommende fem 
år. 

8. Foranstaltninger, som de ansvarlige myndigheder agter at træffe i de 
følgende fem år, herunder alle foranstaltninger til beskyttelse af 
stilleområder. 

Miljøstyrelsen har ikke planer om at træffe foranstaltninger i de følgende fem år, ud 
over forhold, der er omfattet af den praksis for reduktion af støj, som beskrevet 
under punkt 6.   

9. Skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede 
personer og boliger (om muligt opgjort med hensyn til færre gener, 
søvnforstyrrelser, helbredseffekter mv.). 

Beskrivelse under dette punkt er ikke relevant, da der ikke er planlagt 
foranstaltninger i denne støjhandlingsplan. 

10. Strategi på lang sigt. 

Strategi er beskrevet under punkt 6. 

11. Finansielle oplysninger (hvis de er tilgængelige): budgetter, 
omkostningseffektivitetsanalyse og cost-benefitanalyse. 

Beskrivelse under dette punkt er ikke relevant, da der ikke er planlagt 
foranstaltninger i denne støjhandlingsplan. 

12. Påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af 
støjhandlingsplanen. 

Beskrivelse under dette punkt er ikke relevant, da der ikke er planlagt 
foranstaltninger i denne støjhandlingsplan. 

13. Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplanen. 

Forslag til støjhandlingsplan 2013 for Aalborg Portland sendes i offentlig 
høring i perioden den 9. april til den 4. juni 2013 på www.mst.dk. 
 


