FC Betons lokalisering, historisk oversigt over sagsforløb
Anvendte forkortelser:
FC Frejlev Cementindustri - nu kaldt FC Beton
AK Aalborg Kommune
NJA Nordjyllands amt
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På baggrund af bl.a. massive klager fra borgerne i Frejlev over støj og støv fra
Frejlev Cementstøberi overvejer AK muligheden for udflytning af FC til Drastrup.
AK anbefaler zonetilladelse til, udflytning af cementstøberiet fra Frejlev til
Drastrup, men ikke til en planlagt udbygning.
NJA afslår at give en zonetilladelse til FC i det åbne land.
Drastrup-Pilotprojekt indledes for overvågning og sikring af grundvandskvaliteten.
FC anker NJA’s afslag på zonetilladelse.
Lokalplan for hele vandindvindingsområdet besluttet afprøvet som virkemiddel til
beskyttelse af drikkevandet.
AK anmoder FC om en revideret plan, som input til en lokalplan.
AK beder NJA overveje om man vil godkende FC på grundlag af kommuneplantillæg og lokalplan.
Arbejdet med lokalplanen for hele vandindvindingsområdet inkl. FC igangsættes.
NJA giver en 3-årig landzonetilladelse til FC’s etablering af cementstøberi og
mørtelværk i Drastrup.
FC etableres i Drastrup
Udkast til lokalplan for hele vandindvindingsområdet.
Planstyrelsen kan ikke anbefale lokalplan for vandindvindingsområdet. Anbefaler i
stedet kommuneplantillæg og deklarationer. Lokalplanen opgives.
AK vedtager skovrejsningsplan for hele området syd for Nibevej, inkl.
råstofområdet og FC’s areal.
AK vedtager Kommuneplantillæg nr. 2.06 endeligt. Ingen udvidelsesmuligheder for
FC, begrænsning af nybyggeri i indvindingsoplandet til Drastrup kildeplads.
FC ansøger om tilladelse til udvidelse.
AK anbefaler afslag.
NJA meddeler afslag til en udvidelse af FC i landzone. En fortsat udvidelse henvises
til et erhvervsområde. Sikring af rent drikkevand vægtes højere end virksomhedens
udvidelsesmuligheder.
Der meddeles tilladelse til råstofindvinding indtil 2010.
FC søger tilladelse til udvidelse maskinhal på 579 m2 i Drastrup.
NJA kan ikke anbefale landzonetilladelse, men vil iværksætte regionplanlægning,
hvis AK vil udarbejde lokalplan for virksomheden i Drastrup.
AK beslutter ikke at ville fremme en lokalplan for udflytning til Drastrup, men lave
en lokaliseringsundersøgelse, med henblik på at få løst Frejlev Cementstøberis
udviklingsproblemer permanent.
Zonetilladelse til maskinhal på 279 m². Nedrivning efter 15 år er tinglyst.
AK igangsætter lokaliseringsundersøgelse.
Lokaliseringsundersøgelse fremlægges til orientering til AK ’s tekniske udvalg, der
finder udflytning til Aalborg Øst mest optimal.
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AK’s TMU besigtiger virksomhed i Frejlev og Drastrup.
Sagen behandles i AK’s Teknik- og Miljøudvalg.
AK igangsætter risikovurdering af de miljømæssige konsekvenser for en udbygning
af virksomheden i Drastrup.
FC meddeler, at de ikke vil medvirke til at lave en risikovurdering.
AK meddeler afslag på ansøgning om udvidelse.
Zonetilladelse til opførelsen af ny administrationsbygning i Drastrup.
FC fremsender ønske om igangsætning af proces for udflytning af Frejlev
Cementstøberi til Drastrup og efterfølgende byudvikling i Frejlev.
Igangsætning af udarbejdelse af en risikovurdering ved samling af for
virksomhedens aktiviteter i Drastrup.
Risikorapport fremlægges for AK’s BLU med anbefaling om igangsætning af
fordebat for den videre planlægning.
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