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Screeningsafgørelse om ikke miljøvurderingspligt af kunstgræs-
baneanlæg på Blåklokkevej 10, 2770 Kastrup, Matr. Nr. 1a. 

Tårnby Kommune Ejendomscenter har den 23. november 2021 søgt om en screenings-
afgørelse på etablering af en 8.621 m2 kunstgræsbane på Blåklokkevej 10, 2770 
Kastrup, syd for Kastrup Boldklubs klubhus. 
 
Tårnby Kommune meddeler, på baggrund af det forelagte dokumentationsmateriale, at 
etableringen af kunstgræsbanen ikke er omfattet miljøvurderingspligt og tilladelse. 
 
Screeningafgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven LBK nr. 1976 af 
27/10/2021 §21, hvor etableringen af kunstgræsbanen er omfattet af lovens bilag 2 
punkt: 
 
 10 a) ”Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og 

parkeringsanlæg”  
 
 13 a) ”Ændringer eller udvidelser af projekter på bilag 1 eller nærværende 

bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan 
have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, 
der ikke er omfattet af bilag 1)”. 

 
Screeningafgørelsen er truffet under hensyn til kriterierne i lovens bilag 6. 
 
På baggrund af det foreliggende dokumentationsmateriale vurderer Tårnby Kommune 
at etableringen af kunstgræsbanen, på baggrund af dets art, dimensioner og placering, 
ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, såfremt de i ansøgningsmaterialet 
beskrevne afværgeforanstaltninger mod spredning af SBR-granulat, reduktion af 
lysgener til miljøet og de i nedsivningstilladelsen stillede vilkår overholdes, jf. Baggrund 
for screeningsafgørelsen. 

PLAN, BYG OG MILJØ 
msm.tf@taarnby.dk 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
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Projektbeskrivelse 
Tårnby Kommunes Ejendomscenter har den 23. november 2021 søgt om tilladelse til 
etablering af en 8.621 m2 kunstgræsbaneanlæg på Blåklokkevej 10, 2770 Kastrup, syd 
for Kastrup Boldklubs klubhus. Der er søgt om en 3. generations kunstgræsbane, der 
overholder de ønskede testkriterier til en FIFA Quality bane. 
 
Baneanlægget består af et 8.436 m2 kunstgræsbaneareal, svarende til en 11 mands-
bane, omkranset af et ca. 185 m2 areal med belægningssten fordelt på 75 m² til spiller- 
og driftsindgang, i hhv. det nordvestlige og det nordøstlige hjørne og 110 m2, 30 x 30 
cm, flise på ydersiden af kantningsstenen, som i driftshenseende skal forhindre græs 
og ukrudt i at få rodfæste under hegnet mod banen. Der etableres 6 stk. 18 meter høje 
125/250 lux LED lysmaster. Lysniveau 125 lux anvendes i forbindelse med træning, 
mens 250 lux alene anvendes i forbindelse med kamp. 
 
Kunstgræsbanen konstrueres ovenpå den eksisterende græsbane på et fastgjort 
geonet for at forhindre differenssætninger. Herpå opbygges i lag på ca. 10-20 cm 
nøddesten eller singels toppet med ca. 5 cm perle- eller ærtesten. Stenene vil kiles ned 
i geonettet og bidrage til, at evt. partielle sætninger reduceres og fordeles et over større 
arealer. Perle-/ærtestenene skal sikre imod udvaskning af de fine partikler i det 
overliggende stabile grusbærelag (GAB-grus), som skal være ca. 13-15 cm. Ovenpå 
GAB-gruslaget etableres kunstgræstæppet, der fyldes med ca. 126 tons silica-
/kvartssand, der børstes ned i bunden af kunstgræstæppet for at stabilisere stråene og 
bidrage som ballast/tyngde til kunstgræstæppet, hvorpå ca.126 tons SBR- granulat 
(ELT; End og life tyres) tilsvarende børstes ned mellem stråene i kunstgræstæppet. 
SBR-granulatet fungerer som stødabsorption og for at opnå de fodboldfunktionelle 
egenskaber. I alt hæves kunstgræsanlægget ca. 40-46 cm over den eksisterende 
græsbane. 
 
Kunstgræstæppet er afgrænset langs anlæggets sider med en 6 cm beton 
kantningssten sat i beton, der føres helt til geonettet. I bagkanten af kantstenen 
etableres der et panel-/gittermåttehegn omkring det nye kunstgræsanlæg. Der 
etableres nyt 4 m højt hegn bagved straffesparksfelterne på 11-mandsbanen. På de 
øvrige sider af anlægget etableres hegn med en højde på 2,0 m. Langs kunstgræs-
anlæggets sider monteres der afskærmningsplader med en højde på ca. 60 cm, som 
placeres ved foden af hegnet. Dette monteres for at begrænse spredningen af granulat 
til de tilstødende arealer ifm. drift af banen. Ved spiller- og driftsindgangen etableres 
granulatsluser, til at opsamle SBR-granulat fra hhv. spillere og driftsmateriel. 
Granulatsluserne bliver etableret med en ramme af albertslundkantsten, hvor i der 
etableres en sænket flisebelægningen, hvorpå der lægges elefantriste. Ved bruger-
indgangen opsættes der bænke omkring granulat-slusen, så brugere kan sætte sig og 
banke tøjet samt tømme skoene i disse områder. 
 
Anvendelse og drift 

I forbindelse med vinterbekæmpelse, vil der primært blive brugt mekanisk snerydning. 
Sneen vil blive oplagret i 11-mandsbanens ydre randzoner. Det kan ikke udelukkes, at 
der vil blive brugt svanemærkede tømidler, såsom Eco Ice Breaker 
(kalciummagnesiumacetat - CMA) eller Viaform Green (Kaliumformiat - KF), så det 
sidste is og sne på banen efter manuel snerydning kan fjernes. 
 
I sommerhalvåret, i hverdage, vil kunstgræsbanen blive benyttet  
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mellem 16:00-20:30 og i weekender mellem 9:00-17:00. I vinterhalvåret vil 
kunstgræsbanen i hverdagene blive benyttet mellem 15:30-22:00 og i weekenden fra 
8:00-18:00, tabel 1. 
 
Tabel 1. 

Spillesæson  Mandag-Fredag (kl.) Søn- og helligdage (kl.) 
Sommer  16:00-20:30 9:00-17:00 
Vinter 15:30-22:00 8:00-18:00 

 
 
Baggrund for screeningsafgørelsen 
Lovgrundlag 

I henhold til miljøvurderingslovens § 16 må projekter omfattet af bilag 2 ikke 
påbegyndes, før myndigenden, skriftligt har meddelt bygherren, at projektet ikke kan 
antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningsafgørelsen træffes, i 
henhold til lovens § 21, på grundlag af det indsendte ansøgningsmateriale, hvor 
myndigheden ved vurderingen skal tage hensyn til kriterierne anført i bilag 6, samt 
resultaterne af foreløbig kontrol eller vurderinger af indvirkning på miljøet, der er 
foretaget i medfør af EU-lovgivningen. Afgørelsen skal begrundes med hovedårsagerne 
til afgørelsen, hvor der ved projekter, som ikke er omfattet af miljøvurdering, skal 
anføres særkender ved projektet og påtænkte afværgeforanstaltninger, for at begrænse 
væsentlige indvirkninger på miljøet /1/.  
 
Det er Tårnby Kommunes vurdering, at etableringen af Kastrups boldklub nye 
kunstgræsbane er omfattet af miljøvurderingsloven bilag 2 punkt: 
 
 10 a) ”Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og 

parkeringsanlæg” 
  
Og 

 
 13 a) ”Ændringer eller udvidelser af projekter på bilag 1 eller nærværende 

bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan 
have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, 
der ikke er omfattet af bilag)” /1/, da kunstgræsbanen etableres på 
eksisterende græsbaneareal der er udlagt til fodboldbaner. 

 
 
Etablering og drift af kunstgræsbanen 

Kastrup boldklubs nye kunstgræsbaneanlæg etableres på eksisterende græsbaneareal, 
matriklen nr. 1a, nord for Københavns Lufthavne A/S. Græsbanearealet er mod nord og 
øst afgrænset af henholdsvis kolonihaveforeninger, Ringen og Kirkevang. Afstanden 
mellem kunstgræsbanen og kolonihaveforeningerne er adskilt af et ca. 10-15 meter 
zone bestående af et ca. 3 meters beplantningsbælte samt Gammel Kirkevej mod nord 
og Nyhøj Alle mod øst. Mod vest er det resterende græsbaneareal, der er ejet af 
Tårnby Kommune og er udlagt til offentlige idrætsaktivitet, jf. lokalplan 31 /2/.  
Afstanden fra kunstgræsbanen til nærmeste helårsboliger er ca. 150 m. 
 
Anlæg- og byggearbejde 
Det kan ikke udelukkes at der i forbindelse med etableringen af kunstgræsbananlægget 
kan forekomme støj-, støv- og vibrationsgener af bygge- og anlægsarbejdet. Generne 
er af en midlertidig karakter og vurderes ikke at udgøre en væsentlig indvirkning på de 
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tilstødende kolonihaveforeninger, Ringen og Kirkevang, samt nærmeste helårsboliger, 
såfremt Tårnby Kommunes gældende forskrift for ”Støvende, støjende og vibrerende 
midlertidige aktiviteter for varelevering, bygge – og anlæg for anlægsarbejde i Tårnby 
kommune, Forskrift 29.08.2019” overholdes /3/. Ved overskridelse af forskriftens 
fastsatte vilkår skal der søges om dispensation hos Tårnby Kommune senest 14 dage 
før projektets start.  
 
Brugen og Driften af kunstgræsbanen 
Kunstgræsbaner anses som et attraktivt alternativ til almindelige græsbaner, da de bl.a. 
kan benyttes i væsentligt flere timer pr. år, tåler meget intensiv brug og både drift og 
benyttelse bedre kan planlægges. Det bevirker, at både støj - og lysgener fra brugen af 
kunstgræsbaner er stigende, da brugen kan foregå intensivt til ud på aftenen og kan 
finde sted hele året /4/. 
 
Ved etableringen af Kastrup boldklub kunstgræsbanen udvides spillesæsonen til at 
inkludere vinterhalvåret, jf. tabel 1. Det kan ikke udelukkes at de tilstødende koloni-
haveforeninger, Ringen og Kirkevang, vil opfatte de udvidede åbningstider, som 
uønsket støj, da lydbilledet kan afvige fra den omkringliggende støj fra motorvejen og 
lufthavnen.  
 
Generelt skyldes støj fra boldbaner, støj fra brugere, der taler og råber samt støj fra 
maskiner, der anvendes til vedligeholdelse af banerne /4,5/. Ifølge en undersøgelse 
foretaget af Rambøll, for kløvermarken, kan naboer i en afstand på 10-40 meter fra 
kunstgræsbaner forvente en støjbelastning på ca. 50-55 dB(A) med et yderlige fald til 
45 dB(A) ved en afstand på ca. 75 meter /5/. Da ca. 12-15% af kolonihavearealet, for 
hhv. Ringen og Kirkevang falder inden for en afstand på ca. 40 meter fra 
kunstgræsbaneanlægget kan de således forvente en støjbelastning på ca. 50-55 dB(A) 
inden for kunstgræsbanens åbningstider. 
 
Eftersom kunstgræsbanen etableres inden for et allerede støjbelastet område med en 
maksimal støjbelastning på op til henholdsvis 60-70 dB(Lden; års-middelværdien af 
støjen udendørs, indikator som tillægger aften- og nattestøj højere vægt end dagsstøj) 
fra motorvejen, jf. Tårnby Kommune støjhandlingsplan 2019-2024 /6/ og 65 dB(Lden) 
fra lufthavnen, jf. lokalplan 50 /7/ vurderer Tårnby Kommune at brugen og driften af 
kunstgræsbanen, i henholdsvis vinter- og sommersæsonen, ikke vil tilføre de 
omkringliggende arealer, helårsboliger og haveforeninger væsentlige støjpåvirkning, 
der akkumuleret vil overstige de allerede eksisterende støjniveauer for området.  
 
Dertil må haveforeningerne i vintersæsonen kun anvendes til fritidsformål og natophold 
i tidsperioden 1. april til 30. september. Uden for dette tidsrum kan natophold kun ske i 
forbindelse med weekender og kortvarige ferier, jf. lokalplan 150 /8/, hvorved den 
tilførte støj i aften og nattetimerne i vintersæsonen ikke vurderes at kunne udgøre en 
væsentlig støjpåvirkning af haveforeningerne. I spillesæsonens sommerperiode 
vurderes der ikke at være ændret brug af banearealerne i forhold til eksisterende 
aktiviteter, hvorved støjbelastningen i sommersæsonen vurderes ikke væsentlig.  
 
Belysningsanlæg 

På kunstgræsbanens langsider opstilles 6 lysmaster på 18 meters højde. Lys-
beregningen viser at der skal anvendes 18 stk. LED armaturer på ca. 1.500 W. Da 
lysmasterne er af en højde, der potentielt kan påvirke flytrafikken, har Tårnby 
Kommunes Ejendomscenter søgt om tilladelse til etablering af lysmasterne ved 
Trafikstyrelsen, der har meddelt godkendelse, jf. dokumentationsmaterialet. 
 

https://www.taarnby.dk/borger/byg-og-bolig/miljo/stoj-og-stov/
https://www.taarnby.dk/borger/byg-og-bolig/miljo/stoj-og-stov/
https://www.taarnby.dk/borger/byg-og-bolig/miljo/stoj-og-stov/
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Lysanlægget består af et to-tændingssystem med henholdsvis 125 og 250 lux. I 
forbindelse med træning skal der benyttes et lysniveau på 125 lux, mens niveauet 
under kampe kan hæves til 250 lux. For at afværge gener fra blænding og 
indtrængende fra lysmasterne er LED armaturerne montereret med LO-gitter og 
retningsfokuseret lys, der peger ned og ind mod midten af kunstgræsbanen. Ifølge 
lysberegningerne for 250 lux overholder belysningen kravene til miljøklasse E1, 
svarende til iboende mørke områder, såsom nationalparker og beskyttede steder, jf. 
dokumentationsmaterialet og Dansk Standard, DS/EN 12193. Derved falder den 
indtrængende lyspåvirkning i en højde på 1,5 meter over terræn til 1 lux blot 15 meter 
fra kunstgræsbanen.  
 
Lyspåvirkningen fra kunstgræsbanen vil være størst i vintersæsonen, hvor lysmasterne 
forventes at være i brug i tidsrummet mellem 15.30-22.00. I sommersæsonen vil 
lyspåvirkningen være minimal på grund af de reducerede åbningstider og den generelle 
påvirkning af den lyse årstid. Dertil vil det eksisterende beplantningsbælte i 
sommerperioden reducere lyspåvirkningen, ved at absorbere og reflektere det 
indtrængende lys. 
 
Baseret på trafikstyrelsens godkendelse af lysanlægget, de vedlagte lysberegninger og 
kunstgræsbanens åbningstider er det Tårnby Kommunes vurdering, at etableringen af 
lysmastanlægget ikke vil medføre væsentlige negative indvirkning på de 
omkringliggende haveforeninger og nærmeste helårsboliger. 
 
Mikroplast 

Mikroplast er et stigende problem for økosystemerne og sundheden. Alene i Europa 
anslås det, at ca. 42.000 ton mikroplast hvert år ender i miljøet, som konsekvens af 
anvendelsen i produkter. Den største enkeltstående forureningskilde er det granulære 
opfyldningsmateriale, der anvendes på kunstgræsbaner, med en udledning på op til 
ca.16.000 ton. Desuden anslås det, at ca. 176.000 ton mikroplast på grund af slitage og 
fragmentering af plastisk til mindre stykker hvert år ender i det Europæiske 
overfladevand /9/.  
 
I Danmark anslås det er ca.10 % af den udledte mikroplast til miljøet skyldes spredning 
af gummigranulat fra kunstgræsbaner, hvilket gør spredning af gummigranulat fra 
kunstgræsbaner til den næststørste kilde til udledning af mikroplast efter dækslitage /4/. 
Dertil fremgår det af initiativ 22 i regeringens plastikhandlingsplan ”Plastik uden Spild” 
at der skal opbygges en øget viden om mikroplastudledning fra kunstgræsbaner og 
mulige alternative /10/ 
 
Mikroplastik er ikke bionedbrydeligt og den fortsatte udledning bidrager til varig 
irreversible forurening af vores økosystemer og fødevarekæder. Dertil har eksponering 
til mikroplast i laboratorieundersøgelser været forbundet med en række negative 
(øko)toksiske og fysiske påvirkninger på levende organismer /9,11/.  
 
Tilskyndet af bekymringer for miljøet og menneskers sundhed har flere EU-
medlemsstater allerede vedtaget eller foreslået nationale forbud mod bevidst 
anvendelse af mikroplast i forbrugerprodukter og der arbejdes på nuværende tidspunkt 
på et begrænsningsforslag mod brugen af mikroplast som opfyldningsmateriale i 
kunstgræsbaner /9,11/.  
 
REACH begrænsningsforslag 
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), under REACH-forordningen (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicalsubstances), kom i 2019 med et 
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forslag om vidtrækkende restriktioner imod mikroplastik i produkter på det europæiske 
marked, herunder brug af gummigranulat som opfyldningsmateriale i kunstgræsbaner 
for at forhindre eller reducere spredning af mikroplast til miljøet i EU//EØA. ECHAs 
risikovurderingskomité (RAC) udgav, i juni 2020, deres endelige udtalelse om 
begrænsningsforslaget, hvori det bl.a. anbefales, at gummigranulat til kunstgræsbaner, 
skal være omfattet af begrænsningen, og udfases over en 6-årig periode. ECHAs 
udvalg for socioøkonomisk analyse (SEAC) udgav, i december 2020, deres udkast til 
den socioøkonomiske vurdering af forslaget, hvori det bemærkes, at indførsel af mulige 
risikostyringsforanstaltninger på banerne for at minimere udslip koster mindre end et 
fuldstændigt forbud, men at et forbud ville være mere effektivt til at forhindre udslip på 
lang sigt. Baseret på de tilgængelige oplysninger foretrak udvalget ikke den ene 
mulighed frem for den anden og pegede på at beslutningen i sidste ende bør tages 
politisk. De endelige udtalelser blev oversendt til EU-Kommissionen i februar 2021. 
Hvis der er enighed mellem medlemslandene, kan begrænsningsforslaget potentielt 
vedtages og adapteres i 2022 /9,11/. 
 
Spredning af mikroplast til miljøet 
Der er en generel manglende viden om tab og spredningsveje af mikroplastik fra 
kunstgræsbaner /4,12/. Sammenholdt med den manglende viden om de (øko)toksiske 
effekter ved eksponering til mikroplastik kan muligvis bidrage til en forklaring om hvorfor 
der historiske ikke har været meddelt krav om miljøvurdering af tab og spredning af 
mikroplast til miljøet ved etablering af kunstgræsbaner. 
 
Langt de flest skøn over tab af gummigranulat til omgivelserne er i Danmark baseret ud 
fra en praktisk erfaring med en gennemsnitlig årlige tilførte mængde af gummigranulat 
på, 2,2 t/år pr. bane, hvorfor det ikke er muligt at pege på de konkrete tab og 
spredningsveje /12/. Kun få studier er baseret på faktiske målinger af tab af 
gummigranulat til omgivelserne, der observerer tab af gummigranulat til miljøet på 0,3-
1,9 t/år pr. bane /12/. En massebalance opstillet af Løkkegaard m.fl., (2019), indikerer 
en forventelig spredning af gummigranulat på mellem 290-690 kg/år pr bane, hvor 250 
kg/år pr. bane aflejres på jorden og befæstede arealer omkring banen, 40 kg/år pr. 
bane afsættes på tøj og sko, 0-240 kg/år pr. bane afsættes ved snerydning og 10-200 
kg/år afledes med vand. Baseret på massebalancen ender 2,5-36 kg/år pr. bane i 
sidste ende op i vandmiljøet. Baseret på forfatternes eget udsagn er massebalancen 
blot et skøn og bør tages med forbehold, da der endnu ikke er foretaget konkrete 
målinger af udledning af gummigranulatet i Danmark, dertil er der i massebalancen ikke 
medregnet tab ved slidpartikler fra kunstgræstæppet /13/ og eksisterende studier er 
generelt behæftet med en stor usikkerhed, da sort mikroplast under en vis størrelse 
ikke kan måles /12/. 
 
Anvendelse af bedst tilgængelige teknologi 
Ved etableringen af Kastrup kunstgræsbane er der søgt om en kunstgræsbane der 
overholder kriterierne til en Fifa Quality bane. Ved etableringen er der estimeret et 
forbrug på ca. 120-125 t SBR-granulat med en efterfølgende opfyldning efter den første 
vintersæson på 3-5 t, hvorefter der i de efterfølgende år kun forventes begrænset 
efterfyldning, jf. ansøgningsmaterialet. For at undgå spredning af gummigranulat til 
omgivelserne blive der ved spiller- og driftsindgangene etableret gummigranulatsluser 
samt montering af 60 cm afskærmningsplader langs banes sider. Ved brugerindgangen 
opsættes der bænke omkring granulatslusen, så brugere kan sætte sig og banke tøjet 
samt tømme skoene i disse områder. I forbindelse med vinterbekæmpelse vil der blive 
brugt mekanisk snerydning. Sneen vil blive oplagret i 11-mandsbanens ydre randzoner.  
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De tiltænkte afværgeforanstaltninger for kunstgræsbanen er i overensstemmelse med 
miljøstyrelsens vejledninger og anbefalinger om at reducere spredning af gummi-
granulat til omgivelserne /4,12,14/. Dertil anslår en redegørelse fra miljøstyrelsen, at 
etablering af de rettet foranstaltninger ved etableringen af kunstgræsbaner kan 
reducere spredningen af gummigranulat til omgivelserne med 80-98% /12/. Derimod 
mener en redegørelse fra Danmarks Teknologiske Institut (DTU) og Roskilde 
Universitet ikke at miljøstyrelsen har indarbejder EU’s planlagte begrænsningsforslag 
mod mikroplast i produkter på det europæiske marked i deres anbefalinger. De 
anbefaler at man som udgangspunkt altid bør vælge alternative til SBR-granulat som 
opfyldningsmateriale, hvis der ikke er behov for baner til professionel brug, som ved en 
Fifa Quality bane /15/.   
 
Det er Tårnby Kommunes vurdering, at de tiltænkte afværgeforanstaltninger, mod 
spredning af gummigranulat, væsentligt reducerer spredningen af mikroplast til miljøet, 
og efterlever miljøstyrelsens redegørelser for bedst tilgængelige teknik i forhold til at 
begrænse spredningen af SBR-granulat til omgivelserne. Dog kan man med 
foranstaltningerne kun afværge, men ikke forhindre spredningen af SBR-granulat og 
dermed mikroplastik til omgivelserne, hvorfor tiltagende kun imødekommer dele af 
Europa-kommissionens kommende begrænsningsforslag imod mikroplastik i produkter 
på det europæiske marked, herunder brug af gummigranulat som opfyldningsmateriale 
i kunstgræsbaner.  
 
Regnvand 

Kunstgræsbaneanlægget bliver ca. 8.621 m2 og etableres ovenpå eksisterende 
græsbanearealer og hæves ca. 40-50 cm op over de omkringliggende græsbaner. 
 
Ved etableringen ønskes der nedsivning igennem kunstgræsbanen, hvor den årlige 
nedsivet regnmængde er beregnet til ca. ca. 4058 m2/år. Beregningerne er baseret på 
en årsmiddelnedbør på 636 mm og middelværdi for ekstrem døgnnedbør på 26,9 
mm/dag, hvorfra den årlige regnmængde på kunstgræsbanen er beregnet til 5483 
m2/år. Det er estimeret at ca. 26% af de årlige regnmængder fordamper og 74 % 
forsvinder ved infiltration. I ansøgningsmaterialet oplyses det at grus- og stenmaterialet 
under selve kunstgræstæppet teoretisk fungerer som et nedsivningsbassin-
/forsinkelsesvolumen på ca. 680 m3, svarende til 5 koblede skybrud af 80 mm regn. 
 
Da kunstgræsbanen etableres ovenpå et lag af grus- og stenmaterialet på det 
eksisterende græsbaneareal og teoretisk fungerer som et forsinkelsesbassin svarende 
til 5 koblede skybrud af 80 mm regn, vurderer Tårnby Kommune at etableringen af 
kunstgræsbanen ikke vil ændre på de eksisterende nedsivningsforhold og ikke vil have 
væsentlig indvirkning på de omkringliggende arealer.  
 
Jord og Grundvand 

I henhold til miljøbeskyttelsesloven § 19, stk. 1, må stoffer, produkter og materialer, der 
kan forurene grundvand, jord og undergrund ikke uden tilladelse afledes til 
undergrunden /16/ 
 
Kunstgræsbanen er placeret i område med drikkevandsinteresser (OD) og inden for 
indvindingsopland, samt placeret ca. 550 meter fra den nærmeste indvindingsboring 
(DGU208.68B) og ca. 440 meter fra tilhørende boringsnære beskyttelsesområde 
(BNBO). 
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Der har i det seneste årti været et øget fokus på udledningen af miljø- og 
sundhedsskadelige stoffer fra kunstgræsbaner /4,17/. Således har det europæiske 
kemikalie agentur (ECHA) pålagt restriktioner på antallet og koncentrationen af PAH´er 
i gummigranulat på mindre end 20mg/kg og har på nuværende tidspunkt identificeret 
over 300 stoffer i plastik of gummigranulat til kunstgræsbaner, hvoraf et antal er 
vurderet som potentielle miljø- og sundhedsskadelige, der skal videre skal undersøges 
for deres skadelige effekter /17/. DHI har i deres rapport, ”Koncept for regulering af 
drænvand fra nye kunstgræsbaner” fra 2017 undersøgt drænvand fra 157 
kunstgræsbaner i Danmark, hvor en række (øko)toksiske stoffer blev identificeret, 
hvoraf en andel af stikprøverne overskred Miljøstyrelsens grundvandskvalitets- og 
jordforureningskriterier /18/. Med deres rapport problematiserer DHI at det nuværende 
dokumentationsgrundlag fra leverandører typisk er mangelfuldt i forhold til en 
fyldestgørende risikovurdering af miljøpåvirkningen af vandområder og grundvand, 
samt de generelle vaskligheder der er ved at tolke dokumentation i forhold til gældende 
miljøkrav. Som et forslag til et mere fyldestgørende dokumentationsgrundlag fremsatte 
DHI en række vejledende minimumskrav til dokumentationsmaterialet som kommuner 
kan benytte sig af for en mere fyldestgørende vurdering af indholdsstoffer i dræn- og 
overfladevand fra kunstgræsbaner samt deres afledte miljømæssige risici.  
 
Det vurderes at der i ansøgningsmaterialet er vedsendt et tilstrækkeligt 
dokumentationsgrundlag til en vurdering af de potentielt væsentlige indvirkning er 
nedsivning af overflade- og drænvandet fra kunstgræsbanen, vil medføre på jord og 
grundvandskvaliteten.  
 
Af det fremsendte dokumentationsmateriale fremgår det at SBR-granulatet samlet for 
de 8 PAH’er, Benzo(a)pyren (BaP), Dibenz(a,h)anthracene (DBAhA), Benzo(e)pyren 
(BeP), Benzo[a]anthracene (BaA), Chrysen (CHR), Benzo(b)fluoranthen (BbFA), 
Benzo(j)fluoranthene (BjFA) og Benzo[kf]luoranthen (BkFA) indeholder under 20mg/kg, 
hvilket er i overensstemmelse med Europa-kommissionen komme tilføjelse til Europa 
parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18.december 2006 bilag XVII, 
om begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse 
af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler, der finder anvendelse den 10. 
august 2022 /17/. 
 
Ifølge de vedlagte udvaskningstests, fra henholdsvis 2019 og 2021, fremgår det at der 
er overskridelse af grundvandskvalitetskriterierne for zink, samt den samlede sum af 
phthalater, inklusiv for Di-2-Ethylhexylphthalate alene. Ifølge beregninger fortaget af 
Miljøstyrelsens kortlægningsrapport for kunstgræsbaner 2018, forventes 
nedtrængningsdyden af metaller, uafhængigt af jordtype, ikke at overstige 1 meter i 
kunstgræsbanes levetid (15 år). /4/. Dertil har DJ-MG fortaget en risikovurdering for 
grundvandet og jordmatricen. Beregningerne indikerer at der ved udvaskning af de 
tilførte metaller minimum går 1585 år før der opstår risiko for grundvandet og 227 år før 
cadmium overskrider jordkvalitetskravet i det øverste muldlag. Risikovurderingen er 
baseret på modellen Daisy, hvori der er der taget højde for jordlagstypen og 
nedbørsmængder, jf. dokumentationsmaterialet. 
 
I vinterdriften ønskes der efter behov brug af tømidlerne, kalciummagnesiumacetat 
(CMA) og kaliumformiat (KF) på kunstgræsbanen.  
 
I miljøstyrelsens kortlægningsrapport for kunstgræsbaner 2018 oplyses det, at tømidler 
potentielt kan fremme udvaskningen af miljøfremmede stoffer fra kunstgræsbane-
materialet /4/. Dog konkluderer miljøstyrelsens rapport, ”Påvirkning af grundvand ved 
nedsivningen af tømidler fra kunstgræsbaner 2016”, at effekten af tømidler på mobilitet 
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af metaller og organiske forbindelser i jorden er relativt begrænset og i det store hele 
lokal, hvormed effekten kun har en teoretisk betydning for grundvand og 
drikkevandsindvinding /19/. Dertil konkluderer rapporten, ”Miljøpåvirkning af traditionelt 
vejsalt og alternative Tømidler”, udarbejdet af Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning, Københavns Universitet 2015, at anvendelsen af CMA under normale 
omstændigheder sjældent eller slet ikke vil påvirke grundvandsressourcen. Hvor det 
vurderes, at CMA bliver fuldstændig omsat i jordens øverste lag, da CMA består af 
letomsættelige organiske stoffer, som oftest ses i biologiske stofskifteprocesser. Dog 
kan høje koncentrationer af CMA medføre udvaskningen af cadmium /20/. Dertil 
påpeger rapporten, at ved anvendelse af KF som tømiddel, nedbrydes formiat biologisk 
selv ved temperaturer tæt på 0°C, både aerobisk og anaerobisk. Desuden medfører KF 
mindre skade på planter end vejsalt. 
 
Det er Tårnby Kommunes vurdering at nedsivningen af regnvand fra kunstgræsbanen 
ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på jord- eller grundvandskvaliteten med de i 
nedsivningstilladelsen stillede vilkår. I vurderingen lægges der vægt på at indholdet af 
de aromatiske blødgøringsolier i kunstgræstæppet og SBR-granulatet opløses dårligt i 
vand. Samtidigt vil langt de fleste PAH-forbindelse, metaller og phthalater bindes 
kraftigt i jordmatricen øverste lag, hvor phthalater under iltrige forhold er biologisk 
nedbrydelige, hvorfor det vurderes usandsynligt at der vil være overskridelse af 
kvalitetskriterierne for grundvand. Dertil vil CMA og KF under normale omstændigheder 
sjældent eller slet ikke påvirke grundvandsressourcen, da de består af let omsættelige 
organiske stoffer. 
 
Natur 

Den generelle beskyttelse af forskellige naturtyper (§ 3) er et af de væsentligste 
instrumenter til at beskytte naturområderne, beskytte levestederne for vilde dyr og 
planter og dermed bidrage til beskyttelsen af arterne og den danske biodiversitet. 
Naturbeskyttelseslovens § 3 angiver, at der ikke må ske ændringer i tilstanden af de 
beskyttede naturtyper. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra 
bestemmelserne jf. Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 /21/. 
 
Den nærmeste § 3 beskyttet naturtype og fredet område er henholdsvis en sø og 
Kastrup Strandpark lokaliseret ca. 1,5 km mod øst fra kunstgræsbanen.  
 
Tårnby Kommune vurderer, at etableringen af kunstgræsbanen ikke vil medføre 
væsentlig indvirkning på § 3 beskyttede naturtyper eller fredet områder med de i 
nedsivningstilladelsen stillede vilkår. 
 
Natura 2000-områder og Bilag IV arter 

I henhold til habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1-2, BEK nr. 2091 af 12/11/2021 /22/, skal 
der fortages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i sammenhæng med andre 
planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. De projekter, der 
omfattes af kravet om vurdering, er projekter som, som ikke direkte er forbundet med 
eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning. Hvis myndigheden vurderer, at 
projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en 
nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under 
hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at 
projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan der ikke 
meddeles tilladelse, dispensation, eller godkendelse til det ansøgte. Dertil kan der ikke 
gives tilladelse, dispensation eller godkendelse til et projekt, hvis det ansøgte, kan 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2091
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for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge de 
plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, jf. 
habitatbekendtgørelsens § 10 og bilag 7. 
 
Kunstgræsbanen bliver placeret ca. 3,7 km fra nærmeste Natura 2000-område, N143 
vesteamager og havet syd for, der henholdsvis inkluderer Natura 2000-habitats- og 
fuglebeskyttelsesområde. Der er ikke registreret forekomst af bilag IV beskyttede arter 
inden for en radius af minimum 1,5 km fra kunstgræsbanen.   
 
Det er baggrund af det foreliggende vidensgrundlag, Tårnby Kommunes vurdering at 
etableringen af kunstgræsbanen, med de i nedsivningstilladelsen stillede vilkår, 
hverken samlet set eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil beskadige eller 
medføre væsentlig indvirkning af Natura 2000-områder, inklusivt yngle og rasteområder 
i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets 
bilag 4, litra a, eller beskadige de planter, som fremgår af habitatdirektivets bilag 4, litra 
b. 
 
Samlet vurdering 
Projektets væsentligste miljøpåvirkning knytter sig til spredning af SBR-granulat og 
nedsivning af miljøfremmede stoffer fra kunstgræsbanens spildevand. De øvrige 
miljøpåvirkninger omhandler natur, natura 2000-områder og bilag IV arter, samt mulige 
støj- og lysgener.  
 
Det er Tårnby Kommunes vurdering, at de tiltænkte afværgeforanstaltninger, mod 
spredning af gummigranulat til miljøet fra kunstgræsbanen væsentligt reducerer 
spredningen af mikroplast til miljøet, og efterlever miljøstyrelsens redegørelser for bedst 
tilgængelige teknik i forhold til at begrænse spredningen af SBR-granulat, hvorfor 
spredningen af gummigranulat til miljøet ikke skal miljøkonsekvensvurderes. Dog kan 
man med foranstaltningerne kun afværge, men ikke forhindre, spredningen af SBR-
granulat og dermed mikroplastik til miljøet, hvorfor tiltagende kun imødekommer dele af 
Europa-kommissionens kommende begrænsningsforslag i forhold til spredning af 
mikroplast til miljøet.  
 
Drænvand fra kunstgræsbanen har vist sig at kunne overskride kvalitetskravene for jord 
og grundvand, da banematerialet indeholder en række miljøfremmede stoffer der bliver 
udledt med dræn- og overfaldvandet fra kunstgræsbanen. Dertil har drænvandsprøver 
fra kunstgræsbaner vist at SBR-granulat (ELT; End og Life Tyres) er det mest 
miljøbelastende mellem udvalgte påfyldningsmaterialerne. Fra ansøgningsmaterialets 
udvaskningstests fra påfyldningsmaterialet fremgår det at koncentrationerne af 
miljøfremmede stoffer generelt ligger under Miljøstyrelsens miljøkvalitetskrav for 
grundvand medundtagelse af Zink og phthalater. Da henholdsvis metaller og phthalater 
bindes kraftigt i den øverste del af jordmatricen og phtalater under iltrige forhold er 
biologisk nedbrydelige, er det Tårnby Kommunes vurdering at nedsivning af 
overfladevand fra kunstgræsbanen ikke udgør en væsentlig indvirkning på jord og 
grundvand med de i nedsivningstilladelsen stillede vilkår. 
 
Det er Tårnby kommunes vurdering at brugen og driften af kunstgræsbanen, i 
henholdsvis vinter- og sommersæsonen, ikke vil tilføre de omkringliggende arealer, 
helårsboliger og haveforeninger væsentlige støjpåvirkning, eftersom kunstgræsbanen 
etableres inden for et allerede støjbelastet område med en maksimal støjbelastning på 
op til henholdsvis 60-70 dB (Lden) fra motorvejen og 65 dB (Lden) fra lufthavnen. 
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Det Tårnby Kommunes vurdering, at etableringen af lysmastanlægget ikke vil medføre 
en væsentlig negative indvirkning på de omkringliggende haveforeninger og nærmeste 
helårsboliger, da lysberegningerne for 250 lux overholder belysningskravene til 
miljøklasse E1, svarende til iboende mørke områder, såsom nationalparker og 
beskyttede steder, hvorved den indtrængende lyspåvirkning allerede få meter fra bane 
vil falde til under 1 lux. Lyspåvirkningen fra kunstgræsbanen vil være størst i 
vintersæsonen, hvor lysmasterne forventes at være i brug i tidsrummet mellem 15.30-
22.00. I sommersæsonen vil lyspåvirkningen være minimal på grund af de reducerede 
åbningstider og den generelle påvirkning af den lyse årstid. Dertil vil det eksisterende 
beplantningsbælte i sommerperioden reducere lyspåvirkningen, ved at absorbere og 
reflektere det indtrængende lys.  
 
Da den nærmeste § 3 beskyttet naturtype og fredet område er beliggende ca. 1,5 km 
mod øst fra kunstgræsbanen, er det Tårnby Kommune vurdering, at etableringen af 
kunstgræsbanen ikke vil medføre væsentlig indvirkning på § 3 beskyttede naturtyper 
eller fredet områder med de i nedsivningstilladelsen stillede vilkår.  
 
Ligeledes er nærmeste Natura 2000-område (N143), placeret ca. 3,7 km fra 
kunstgræsbanen og der er ikke registreret forekomster af bilag IV beskyttede arter 
inden for en radius af minimum 1,5 km fra kunstgræsbanen. Hvorfor Tårnby Kommune 
vurdere at etableringen af kunstgræsbanen, med de i nedsivningstilladelsen stillede 
vilkår, hverken samlet eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil beskadige 
eller medføre væsentlig indvirkning af Natura 2000-områder, inklusivt yngle og 
rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der fremgår af 
habitatdirektivets bilag 4, litra a, eller beskadige de planter, som fremgår af 
habitatdirektivets bilag 4, litra b. 
 
Det er Tårnby Kommunes samlet vurdering at etableringen af Kastrup boldklub 
kunstgræsbane ikke udgør en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke er 
omfattet af miljøvurderingspligt 
 
 
 
Venlig hilsen 
Anni Kær Pedersen 
Chef for Plan, Byg og Miljø 

  

 /  
  Lene Olesen 

Miljømedarbejder 
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Øvrige bemærkninger 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal 
udarbejdes en miljøkonsekvensrapport før projektet etableres. Gennemførelsen af 
projektet kan derfor forudsætte en tilladelse, godkendelse og/eller dispensation efter 
anden lovgivning. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning. Hvis 
projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde ændringen med henblik på at få afgjort, 
om ændringen udløser miljøvurderingspligt. 
 
Høring af berørte myndigheder 
Denne afgørelse har været i høring hos jordmyndigheden. Jordmyndigheden havde 
følgende bemærkninger: 
 
[I forhold til selve afgørelse om, at anlægget af kunstgræsbane ikke er VVM-pligtigt, 
bemærker jeg (jordmyndigheden, red.) ved søgning på Internettet af tilsvarende 
afgørelser, at andre kommuner generelt træffer samme afgørelse ved sådanne 
projekter i deres kommuner. 
 
Desuden henviser jeg (jordmyndigheden, red.) til afgørelse fra Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af 27. juni 2019, hvor en klage over Furesø Kommunes 
afgørelse om, at et kunstgræsanlæg i kommunen ikke var VVM-pligtigt, ikke fik 
medhold. 
 
Det fører til den konklusion, at kunstgræsbaner generelt ikke er VVM-pligtige, hvilket 
tages til efterretning. 
 
Jeg (jordmyndigheden, red.) vil dog bemærke, at anvendelse af gummigranulat som 
infill på kunstgræsbanen indebærer en risiko for spredning af miljøfremmede stoffer og 
mikroplast til jord, grundvand, overfladevand, dyr og mennesker. 
 
Der er nævnt afværgeforanstaltninger som 
 

1. opsætning af en tæt bande ved foden af hegnet omkring banen, som skal 
forhindre spredning af gummigranulat fra anlægget 

2. indretning af et område med fast belægning og bænke, hvor de benytter 
anlægget kan rengøre sko og tøj for gummigranulat 

3. deponering af ryddet sne med gummigranulat inde på anlæggets område 
 
For at punkt 2 og 3 kan være effektive, indebærer det, at brugere og driftspersonale 
efterlever retningslinjer for rengøring og snerydning. Jeg (jordmyndigheden, red.) 
forventer, at der opsættes skilte med tydelig instruktion i rengøring af tøj og sko, og at 
brugere af anlægget løbende bliver gjort opmærksomme på regler, som skal nedsætte 
risikoen for spredning af gummigranulat til omgivelserne. 
 
Da der i øjeblikket i EU er fokus på anvendelse af andre infill-materialer end 
gummigranulat, kan det desuden ikke udelukkes, at fremtidig lovgivning kan indebære 
vilkår om, at der når kunstgræsanlæg etableres skal anvendes mere miljøvenlige infill-
materialer end gummigranulat. Dette kunne medføre, at der opstår et ønske fra borgere 
eller politikere om udskiftning af anlæggets gummigranulat og eventuelt selve 
kunstgræstæppet.] 
 



 

 
 
 
 
 
 

TEKNISK FORVALTNING 

13 

Annoncering 
Denne afgørelse vil blive annonceret på Tårnby Kommunes hjemmeside. Navn vil ikke 
fremgå på hjemmesiden. 
 
Klagevejledning i henhold til miljøbeskyttelsesloven 
Klage- og søgsmålsvejledning 

Denne afgørelse kan inden for 4 uger fra meddelelsesdatoen påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 
 
Afgørelsen kan ifølge miljøbeskyttelseslovens §§ 98, 99 og 100 påklages af adressaten 
for afgørelsen, enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, 
Sundhedsstyrelsen, landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 
klageret over den konkrete afgørelse, lokale foreninger og organisationer, der har 
beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt 
at de ønsker underretning om afgørelsen. 
 
En evt. retlig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre 
klagemyndigheden bestemmer andet. 
 
Klage indgives via Klageportalen på Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. 
Klageportalen er desuden tilgængelig på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor der 
logges på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der 
har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr i Klageportalen. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodning til Nævnenes Hus, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 
 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra 
offentliggørelsen af afgørelsens. 
 
Kopi er sendt til: 

Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsraadet.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, dnamager-sager@dn.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; taarnby@dof.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk  
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