
Bilag 1 
 

 

  

På figuren ses henholdsvis den geografiske placering og dimensionerne af Kastrup boldklub ansøgte kunstgræsbane. 

 

 

 
  



Ansøgningsskema  

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. 
Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der 
allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for 
sager, der behandles af  
Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.  

Basisoplysninger  Tekst   Miljømyndighedens bemærkninger 
Projektbeskrivelse (kan 
vedlægges)  

 
Jf. indsendte dokumentationsmateriale. 

Navn, adresse, telefonnr. og 
e-mail på bygherre  

Tårnby Kommune, Ejendomscenteret, Amager Landevej 76, 
2770 Kastrup. 
Christian Petersen, tlf. 32 47 15 69, mail: cpe.tf@taarnby.dk 

 

Navn, adresse, telefonnr. og 
e-mail på kontaktperson  

DJ Miljø & Geoteknik P/S, Energivej 3, 4180 Sorø 
Louise Stenander, tlf. 21 46 38 63, mail: ls@dj-mg.dk 

 

Projektets adresse, matr. nr. 
og ejerlav. For havbrug 
angives anlæggets 
geografiske placering 
angivet ved koordinater for 
havbrugets 4 
hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 
datum).  

Blåklokkevej 10, 2770 Kastrup 
Matr. nr. 1a 
Ejerlav: Kastrup By, Korsvejen 

 

Projektet berører følgende 
kommune eller kommuner 
(omfatter såvel den eller de 
kommuner, som projektet er 
placeret i, som den eller de 
kommuner, hvis miljø kan 
tænkes påvirket af projektet)  

Tårnby Kommune  

mailto:cpe.tf@taarnby.dk
mailto:ls@dj-mg.dk


Oversigtskort i målestok 
eks. 1:50.000 – Målestok 
angives. For havbrug 
angives anlæggets 
placering på et søkort.  

1: 50.000 Se bilag 4  
 

Kortbilag i målestok 
1:10.000 eller 1:5.000 med 
indtegning af anlægget og 
projektet (vedlægges dog 
ikke for strækningsanlæg).  

Målestok angives: 1:5.000 
Se bilag 5 

 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej      
Er projektet opført på bilag 1 
til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM).  

     x  Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligtigt. Angiv punktet 
på bilag 1:  

 

Er projektet opført på bilag 2 
til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM).  

  x     Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 
10 b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af 
butikscentre og 
parkeringsanlæg. 

Screeningafgørelsen træffes 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)”. 

 
Bemærkning 
Da kunstgræsbanen etableres på en eksisterende græsbane, 
vil ændringerne ligeledes være omfattet af bilag 2 13 a) 
 
  

Projektets karakteristika   Tekst    



1. Hvis bygherren ikke er 
ejer af de arealer, som 
projektet omfatter angives 
navn og adresse på de eller 
den pågældende ejer, matr. 
nr. og ejerlav  

 Tårnby Kommune ejer matriklen.  

2. Arealanvendelse efter 
projektets realisering. Det 
fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede 
befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes 
ved projektet i m2  

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2: Ikke relevant 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2: Der etableres 
8.436 m2 kunstgræs og ca. 185 m2 flisebelægning. Nye arealer, 
som befæstes ved projektet i m2: Ca. 8.621 m2. 

. 

3. Projektets areal og 
volumenmæssige 
udformning. Er der behov 
for grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og 
i givet fald hvor meget i m. 
Projektets samlede 
grundareal angivet i ha eller 
m2  
Projektets bebyggede areal 
i m2  
Projektets nye befæstede 
areal i m2  
Projektets samlede 
bygningsmasse i m3  
Projektets maksimale 
bygningshøjde i m  
Beskrivelse af omfanget af 
eventuelle 
nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet 

Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med 
projektet og i givet fald hvor meget i 
m: Nej, det forventes ikke, at der skal udføres 
grundvandssænkning. 
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2: 8.621 m2. 
Projektets bebyggede areal i m2: Ikke relevant. 
Projektets nye befæstede areal i m2: Se pkt. 2.2 og 2.3. 
Projektets samlede bygningsmasse i m3: Ikke relevant. 
Projektets maksimale bygningshøjde i m: Der etableres 6 
lysmaster med en højde på 18 m. 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet: Ikke relevant. 

 



4. Projektets behov for 
råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i 
anlægsperioden på type og 
mængde:  
Vandmængde i 
anlægsperioden  
Affaldstype og mængder i 
anlægsperioden  
Spildevand til renseanlæg i 
anlægsperioden  
Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, søer, 
hav i anlægsperioden  
Håndtering af regnvand i 
anlægsperioden  
Anlægsperioden angivet 
som mm/åå – mm/åå  

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Der 
anvendes skønsmæssigt: 
Ca. 8.436 m2 Kunstgræstæppe, 
Ca. 8.436 m2 geonet, 
Ca. 125-130 tons (ca. 15 kg/m2) silica/kvartssand, 
Ca. 125-130 tons (ca. 15 kg/m2) SBR gummigranulat (ELT), 
Ca. 1.400 m3 singels (32/64 mm) eller nøddesten (16/32 mm), 
Ca. 425 m3 ærte- (8/16 mm) eller perlesten (4/8 mm), 
Ca. 1.265 m3 GAB-grus (0/16 mm), 
Ca. 30 m3 Stabilt grus, 
Ca. 40 m3 Bundgrus, 
Ca. 185 m2 fliser. 
Ca. 150 m3 muld. 
Vandmængde i anlægsperioden: Der kan forekomme brug af 
vand, for at undgå støvgener. 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden: Der forekommer kun 
affald fra materialernes 
emballage. 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: Spildevand vil blive 
opsamlet i tank og 
bortskaffet derfra. 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i 
Anlægsperioden: Nej der vil ikke ske udledning af spildevand. 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden: Regnvand håndteres 
lokalt. 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå: Februar 2022 – 
juni 2022. 

 

Projektets karakteristika   Tekst    

5. Projektets kapacitet for så 
vidt angår flow ind og ud 
samt angivelse af placering 
og opbevaring på kortbilag 
af råstoffet/produktet i 
driftsfasen:  
Råstoffer – type og 
mængde i driftsfasen  

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: Efter første 
vintersæson forventes påfyldning af 3-5 tons SBR (ELT) 
gummigranulat ifm. vedligeholdelse af hele kunstgræsanlægget. 
De efterfølgende år påregnes kun begrænset efterfyldt. 
 
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen: Ikke relevant 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen: Ikke relevant 
Vandmængde i driftsfasen: Ikke relevant 

Det er estimeret at ca. 2-5% af gummigranulat fra 
kunstgræsbaner hvert år forsvinder, hvilket er kombinationen 
af hhv. udslip og sammenpresning.  
 
I Danmark har Teknologisk Institut lavet en vurdering for 
Genan A/S af fordeling af massebalancen for gummigranulat 
ved inddragelse af den nyeste litteratur.  Med en 
gennemsnitlig mængde tilsat gummigranulat til infill på 2,2 ton 
pr. år pr. bane findes det, at der udledes mellem 2,5 – 35,2 kg 



Mellemprodukter – type og 
mængde i driftsfasen  
Færdigvarer – type og 
mængde i driftsfasen  
Vandmængde i driftsfasen  

til vandmiljøet via renseanlæg, regnvandsbassin og direkte 
udledning.  
 
Reference: Teknologisk Institut; Massebalancer af 
gummigranulat, som forvinder fra kunstgræsbaner med fokus 
på udledning til vandmiljøet. 2019 
 
Der forventes en gennemsnitlig årlig påfyldning af SBR-
granulat på ca. 2,2 ton pr. år. 
 
Rådgivningsfirmaet, DJ Miljø & Geoteknik, vurderede i en 
telefonisk samtale, den 20/4/2022, at de 2,2 ton var et 
overestimat og med den rette baneopbygning med 
granulatfang, sidebarrierer og oplægning af sne langs 
kunstgræsbanens kanter, at de 2,2 ton var et overestimat af 
den faktiske årlige opfyldningsmængde, men de kom ikke 
med et nærmere konkret bud på den forventede mængde 
årlig påfyldning. 
 
I en rapport fra Miljøstyrelsen, ”Kunstgræsbaner Alternativer 
til gummigranulat som infill og erfaringer med bane-pleje”, 
Miljøprojekt nr. 2124, februar 2020, er der sammenholdt 
studier for forskellige europæiske kunstgræsbaner, hvor der 
afhængigt af vinterdriften påfyldes mellem 0,5-2,5 ton 
gummigranulat pr. år, med et tab til omgivelserne på mellem 
0,3-1,9 ton/år. 
 
Det er Tårnby Kommunes vurdering at der kan forventes tab 
sandsynligt vil ligge inden for de, i litteraturen, fundne årlige 
påfyldninger og tab til omgivelserne.  

6. Affaldstype og årlige 
mængder, som følge af 
projektet i driftsfasen:  
Farligt affald:  
Andet affald:  
Spildevand til renseanlæg:  

Farligt affald: Ikke relevant 
Andet affald: Emballage fra SBR gummigranulat (ELT) 
Spildevand til renseanlæg: Ikke relevant 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Ikke 
relevant 
Håndtering af regnvand: Regnvand vil nedsive på arealet. 

Nedsivning af regnvand reguleres efter miljøbeskyttelsesloven 
§19 og § 40 og kræver en særskilt nedsivningstilladelse. 
 
Det Europæiske Kemikalie Agentur (ECHA) har fortaget en 
konkret begrænsning af indholdet af 8 PAH’er i SBR-granulat 
(ELT; End og Life Tyres), der samlet ikke må overstige 20 
mg/kg. De 8 PAH’er er følgende: 



Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, sø, 
hav:  
Håndtering af regnvand:  

  
 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) 
 Benzo[kf]luoranthen (BkFA) 

 
Foruden begrænsning af PAH’er er SBR-granulat (ELT; End 
og Life Tyres) til stadighed under undersøgelse af ECHA for 
indholdet af sundheds-og miljøskadelige stoffer (European 
chemicals Agency (ECHA), da der i gummigranulat er fundet 
over 300 forskellige stoffer. Granulat og dækningsmaterialer 
på idrætsbaner: https://echa.europa.eu/da/hot-
topics/granules-mulches-on-pitches-playgrounds) 
 
Dertil er det velkendt at gummigranulat fra kunstgræsbaner, i 
Europa, er en af de væsentligste årsager til spredning af 
mikroplastik til miljøet. Det Europæiske Kemikalieagentur 
(ECHA), under REACH-forordningen (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicalsubstances), kom i 2019 med et 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. 
(European chemicals Agency (ECHA). Mikroplast. 
https://echa.europa.eu/da/hot-topics/microplastics) 
 
 
Dækbekendtgørelsen 
Dækbekendtgørelsen fastsætter grænser for indholdet af 
PAH’er, phthalater og udvaskning af zink for gummigranulat 
fremstillet af bildæk, hvor producenten eller importøren mindst 
én gang årligt skal kontrollere, at grænserne er overholdt. 
 

https://echa.europa.eu/da/hot-topics/granules-mulches-on-pitches-playgrounds
https://echa.europa.eu/da/hot-topics/granules-mulches-on-pitches-playgrounds
https://echa.europa.eu/da/hot-topics/microplastics


Grænseværdierne er dog kun gældende for producenter eller 
importører, der modtager tilskud i henhold til 
dækbekendtgørelsen, jf. § 20 stk. 1og 2. Producenterne eller 
importøren skal mindst én gang årligt kontrollere, at 
grænserne er overholdt.  
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1660 
 
Det var ikke muligt at få fremsendt en test for koncentrationen 
af PAH’er i SBR-granulatet. DJ Miljø & Geoteknik referer til 
det tekniske datablad, hvor det fremgår at indholdet af PAH’er 
i deres SBR-granulat overholder EU’s grænseværdier på 
mindre end 20 mg/kg. 
 

Projektets karakteristika   Ja Nej    

7. Forudsætter projektet 
etablering af selvstændig 
vandforsyning?  

    x  
 

 

8. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af 
standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse?  

    x   
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 

 

9. Vil projektet kunne 
overholde alle de angivne 
standardvilkår eller krav i 
branchebekendtgørelsen?  

      Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke 
vil kunne overholdes. 

 

10. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BREF-
dokumenter?  

    x  Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 

11. Vil projektet kunne 
overholde de angivne 
BREF-dokumenter?  

      Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-
dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. 

12. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BAT-
konklusioner?  

    x  Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 

Kunstgræsbaner er ikke omfattet af et BREF eller BAT 
dokument, men da kunstgræsbaner bidrager til spredningen 
og mikoplast til miljøet og der eksisterer alternativer til SBR-
granulat som påfyldningsmaterialer, vil der i det konkrete 
tilfælde på baggrund af rapporter blive redegjort for Tårnbys 
Kommune vurdering af bedst tilgængelige. 
 
Ved etableringen af Kastrup kunstgræsbane er der søgt om 
en kunstgræsbane der overholder kriterierne til en Fifa Quality 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1660


13. Vil projektet kunne 
overholde de angivne BAT-
konklusioner?  

      Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-
konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.  

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.  
 
De tiltænkte afværgeforanstaltninger for kunstgræsbanen er i 
overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledninger og 
anbefalinger om at reducere spredning af gummi-granulat til 
omgivelserne.  
 
(Kunstgræsbaner kortlægningsrapport, Miljøprojekt nr. 2000, 
april 2018.; Miljøstyrelsen; ”Kunstgræsbaner Alternativer til 
gummigranulat som infill og erfaringer med bane-pleje”, 
Miljøprojekt nr. 2124, februar 2020.; Miljøstyrelsen; vejledning 
om kunstgræsbaner, planlægning drift og affaldshåndtering) 
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% (Miljøstyrelsen; vejledning om kunstgræsbaner, 
planlægning drift og affaldshåndtering).  
 
Derimod mener en redegørelse fra Danmarks Teknologiske 
Institut (DTU) og Roskilde Universitet ikke at miljøstyrelsens 
har indarbejder EU’s planlagte begrænsningsforslag mod 
mikroplast i produkter 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. 



(Danmarks tekniske institut (DTU) og Roskilde Universitet 
(RUC); Alternativer til gummigranulat anvendt i 
kunstgræsbaner i lyset af EU’s planlagte restriktion mod 
mikroplast”, 2020) 
 
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.. 

Projektets karakteristika   Ja  Nej  Tekst    
14. Er projektet omfattet af 
en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger 
eller bekendtgørelser om 
støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser?  

  x   Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra 
virksomheder" 
Tårnby Kommune: ”Støvende, støjende og vibrerende 
midlertidige aktiviteter for varelevering, bygge- og 
anlæg”. Forskrift 29.08.2019 

15. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte 
vejledende grænseværdier 
for støj og vibrationer?  

  x    Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen 
Afstanden til nærmeste helårs beboelse er ca. 150 
meter nordøst for kunstgræsbanen. Endvidere er hhv. 
jernbanen og Københavns Lufthavn beliggende syd for 
kunstgræsbanen. 

Projektet skal overholde Tårnby Kommunes forskrift for 
støvende, støjende og vibrerende midlertidige aktiviteter for 
varelevering, bygge – og anlæg for anlægsarbejde i Tårnby 
kommune, Forskrift 29.08.2019. 
 
Forskrift for Støv, Støj og Vibrationer i Tårnby Kommune  
 
Dispensation for overskridelse af fastsatte vilkår kan søges 
hos Tårnby Kommune senest 14 dage før projektets start. 
 

16. Vil det samlede projekt, 
når anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde de 
vejledende grænseværdier 
for støj og vibrationer?  

      Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen  

I sommerhalvåret, vil kunstgræsbanen i hverdagene blive 
benyttet i tidsrummet 16:00-20:30. 
 
I weekenden (i sommerhalvåret) vil banen benyttes i 
tidsrummet fra 9:00-17:00. 
 

https://www.taarnby.dk/borger/byg-og-bolig/miljo/stoj-og-stov/


I vinterhalvåret vil kunstgræsbanen i hverdagene benyttes i 
tidsrummet 15:30-22:00. Og i weekenden fra 8:00-18:00. 
 
Helårsbolig: Den nærmeste helårsboglig er placeret ca. 150 
meter fra banen. Det vurderes at kunstgræsbanen ikke 
væsentligt vil påvirke beboerne. 
 
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 og 65 dB(Lden) fra lufthavnen, 
jf. lokalplan 50 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, 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. 

17. Er projektet omfattet 
Miljøstyrelsens vejledninger, 
regler og bekendtgørelser 
om luftforurening?  

    x  Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de 
pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.  
Hvis »nej« gå til pkt. 20.  

 

18. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 

      Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen. 

  



vejledende grænseværdier 
for luftforurening? 

19. Vil det samlede projekt, 
når anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde de 
vejledende grænseværdier 
for luftforurening? 
   

      Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen.  

 

20. Vil projektet give 
anledning til støvgener eller 
øgede støvgener I 
anlægsperioden?  
I driftsfasen?  

 x     Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.  
 
Der kan forekomme mindre støvgener ifm. udlægning 
og komprimering af gruslag. Dette imødegås ved 
vanding. Der vurderes ikke at være støvgener i 
forbindelse med driftsfasen. 

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 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. Ved overskridelse af forskriftens 
fastsatte vilkår skal der søges om dispensation hos Tårnby 
Kommune senest 14 dage før projektets start. 

Projektets karakteristika   Ja  Nej  Tekst    

21. Vil projektet give 
anledning til lugtgener eller 
øgede lugtgener I 
anlægsperioden?  
I driftsfasen?  

    x  Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.   

22. Vil anlægget som følge 
af projektet have behov for 
belysning som i aften  
og nattetimer vil kunne 
oplyse naboarealer og 
omgivelserne I 
anlægsperioden?  
I driftsfasen?  

    x  Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.  
 
Driftsfasen: Der ønskes etableret et lysanlæg med to-
tændingssystem henholdsvis 125/250 lux med LED 
armaturer. Lysniveau 125 lux vil anvendes i forbindelse 
med træning, mens 250 lux vil anvendes i forbindelse 
med kamp. Det nye lysanlæg etableres med LED 
armaturer med LO-gitter for at mindske spildlys til 

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. 
 
Ifølge lysberegningerne for 250 lux overholder belysningen 
kravene til miljøklasse E1, svarende til iboende mørke 
områder, såsom nationalparker og beskyttede steder, jf. 

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/
https://www.taarnby.dk/borger/byg-og-bolig/miljo/stoj-og-stov/


omgivelserne og reducere blænding. Beregningen for 
250 lux overholder kravene til miljøklasse E1, ifølge 
DanskStandard, DS/EN 12193 svarende til iboende 
mørke områder, såsom nationalparker 
og beskyttede steder. 

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.  
 
De nærmeste helårsboliger er placeret ca. 150 meter fra 
kunstgræsbanen. Kolonihaver i haveforening Ringen og 
Kirkevang er placeret ca. 10-15 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. 

23. Er anlægget omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol 
med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer nr. 
372 af 25. april 2016?  

    x      

Projektets placering   Ja  Nej  Tekst    

24. Kan projektet rummes 
inden for lokalplanens 
generelle formål?  

 x     Hvis »nej«, angiv hvorfor:  
Jf. Lokalplan nr. 31, § 3 er området udlagt til offentlige 
formål (by- og idrætspark). 

Trafikstyrelsen har udstedet godkendelse af de 18 meter høje 
lysmaster. 



25. Forudsætter projektet 
dispensation fra gældende 
bygge- og 
beskyttelseslinjer?  

    x  Hvis »ja« angiv hvilke:  
 

26. Indebærer projektet 
behov for at begrænse 
anvendelsen af 
naboarealer?  

    x      

27. Vil projektet kunne 
udgøre en hindring for 
anvendelsen af udlagte 
råstofområder?  

    x      

28. Er projektet tænkt 
placeret indenfor 
kystnærhedszonen?  

  x     Projektområdet er beliggende inden for byzone.  

Projektets placering   Ja  Nej  Tekst    
29. Forudsætter projektet 
rydning af skov?  
(skov er et bevokset areal 
med træer, som danner eller 
indenfor et rimeligt tidsrum 
ville danne sluttet skov af 
højstammede træer, og 
arealet er større end ½ ha 
og mere end 20 m bredt.)  

    x      

30. Vil projektet være i strid 
med eller til hinder for 
realiseringen af en rejst 
fredningssag?  

    x      

31. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste 
beskyttede naturtype i 
henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3.  

        Ca. 1,5 km mod øst er en § 3-beskyttet sø. 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 



32. Er der forekomst af 
beskyttede arter og i givet 
fald hvilke?  

    x  Der er ikke registreret forekomst af beskyttede eller 
fredede arter inden for og i umiddelbar nærhed af 
projektområdet samt i § 3-søen. 

33. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste fredede 
område.  

      Ca. 1,4 km mod øst er et fredet område – Kastrup 
Strandpark 

34. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste 
internationale 
naturbeskyttelsesområde 
(Natura 2000-områder, 
habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder 
og Ramsarområder).  

   
 

Ca. 3,7 km mod vest er nærmeste Natura 2000-
område, nr. 143 – Vestamager og havet syd for samt 
Habitatområde nr. 127 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 
111 af samme navn. 

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. 
 
Den nærmeste § 3 beskyttet naturtype og fredet område er 
henholdsvis en sø, Objekt ID: 654F8405-C096-4948-A3BE-
CCA6CF2C9F8F, og Kastrup Strandpark lokaliseret, Objekt 
ID: 52328B5D-749D-4FBD-9BAA-9ADD6F7B5371, 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 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. 
  

35. Vil projektet medføre 
påvirkninger af 
overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form af 
udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder 
eller 
grundvandsforekomster?  

 x      Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 
Vandet fra kunstgræsbanen skal nedsives via 
baneopbygningen og den underliggende jordmatrice. 
Som følge af jordens indhold af ler og humus vurderes 
det, at de miljøfremmede stoffer i vandet vil blive hhv. 
omsat i jorden eller bundet. Det vurderes således, at 
vandet fra banen ikke vil udgøre en risiko for 
grundvandet. 
 
Se ansøgning om tilladelse til nedsivning for 
risikovurdering af vandets påvirkning af grundvandet. 

Da drænvand fra kunstgræsbaner indeholder en række 
tungmetaller og miljøfremmede stoffer, der kan overskride 
kvalitetskriterierne for grundvand, skal der gives tilladelse til 
nedsivning af regnvnad i henhold til miljøbeskyttelsesloven 
§19. 
 
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/ 
 
Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 100 af 
19/01/2022, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/100. 
 
Det vurderes at der i ansøgningsmaterialet er vedsendt et 
tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag til en vurdering af de 
potentielt væsentlige indvirkning er nedsivning af overflade- 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/100


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  
 
(European Chemicals Agency (ECHA). Granulat og 
dækningsmaterialer på idrætsbaner: 
https://echa.europa.eu/da/hot-topics/granules-mulches-on-
pitches-playgrounds) 
 
Ifølge de vedlagte udvaskningstests, 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). 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. 
 

https://echa.europa.eu/da/hot-topics/granules-mulches-on-pitches-playgrounds
https://echa.europa.eu/da/hot-topics/granules-mulches-on-pitches-playgrounds


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. Dog konkluderer miljøstyrelsens rapport, 
”Påvirkning af grundvand ved nedsivningen af tømidler fra 
kunstgræsbaner 2016”, at effekten af tømidler på mobilitet 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. 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. 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. 
  

36. Er projektet placeret i et 
område med særlige 
drikkevandinteresser?  

    x  Den kommende kunstgræsbane er beliggende inden 
for område med 
drikkevandsinteresser (OD) samt inden for 
indvindingsopland uden for OSD, til Tårnby Vandværk. 
Banen er endvidere delvist beliggende inden for 
nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og 
indsatsområde inden for NFI (IO). 
 
Det nærmeste boringsnære beskyttelsesområde 
(BNBO) er beliggende ca. 370 meter sydvest for banen. 
Inden for dette BNBO er den nærmeste 
vandværksboring (DGU208.68B) beliggende ca. 470 
meter sydvest for banen. 
 
Kort over NFI, IO og BNBO fremgår af bilag 6. 
Grundvandsstrømningsretningen i det primære 
magasin er sydvestligt, således i retning mod det 
nærmeste BNBO og vandværksboring. Kort over 
grundvandsstrømningsretningen fremgår af bilag 7. 

Kunstgræsbane er beliggende inden for område med 
drikkevandsinteresser (OD) og inden for indvindingsopland. 
Indvindingsoplandet er kortlagt som nitratfølsomt 
indvindingsområde (NFI) og indsatsområde inden for NFI (IO). 
 
Den nærmeste indvindingsboring (DGU208.68B) er placeret 
ca. 550 meter fra kunstgræsbanen og ca. 440 meter til 
periferien af det dertilhørende boringsnære 
beskyttelsesområde (BNBO). 
 
Grundvandsstrømningsretningen i det primære magasin er 
sydvestligt, således i retning mod det nærmeste BNBO og 
vandværksboring. 

37. Er projektet placeret i et 
område med registreret 
jordforurening?  

    x  Projektområdet er beliggende inden for 
områdeklassificering. 
Syd for projektområdet og jernbanen, som 
projektområdet grænser op til, er 
Københavns Lufthavn beliggende, der er 
forureningskortlagt på vidensniveau 2, V2. 

Kunstgræsbanen er beliggende ca. 110 meter fra V2 kortlagt 
grund, der bl.a. er forurenet med klorerede opløsningsmidler, 
olie og tungmetaller. Forbindelserne er ligeledes påvist i 
grundvand. 
 
Projektet vurderes ikke at påvirke den V2 kortlagte grund. 

38. Er projektet placeret i et 
område, der i 
kommuneplanen er udpeget 
som område med risiko for 
oversvømmelse.  

    x     I forhold til nedbør er kunstgræsbanen placeret i 
kommuneplanens prioritetsområde 2, jf. kommuneplanen. § 
6.2. Iværksættelse af klimaindsatser i forhold til nedbør skal 
som hovedregel ske først i de 14 risikoområder, som er 
angivet med 1. prioritet på prioriteringskortet. Dette skal sikre, 



at der først igangsættes klimatilpasning, hvor der er størst 
behov og gode muligheder for klimatilpasning. 
 
I forhold til havvand er området placeret i prioritetsområde 3 
(ikke prioriteret), jf. kommuneplanen. 
 
Link til Tårnby Kommuneplan  

39. Er projektet placeret i et 
område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er 
udpeget som risikoområde 
for oversvømmelse?  

    x     
 

Projektets placering   Ja  Nej  Tekst   
 

40. Er der andre lignende 
anlæg eller aktiviteter i 
området, der sammen med 
det ansøgte må forventes at 
kunne medføre en øget 
samlet påvirkning af miljøet 
(Kumulative forhold)?  

    x     

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne 
berøre nabolande?  

    x     

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 
 
 European chemicals Agency (ECHA). Mikroplast. 

https://echa.europa.eu/da/hot-topics/microplastics 
 
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. 
 
 Kunstgræsbaner kortlægningsrapport, Miljøprojekt nr. 

2000, april 2018. 
  

https://www.taarnby.dk/politik/strategi-politik-og-plan/plan/kommuneplan/
https://echa.europa.eu/da/hot-topics/microplastics


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 
 
 Miljø og fødevareministeriet; Plastik og Spild – 

regeringens handlingsplastikplan, 2018. 
https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_p
lastikhandlingsplan_web_final.pdf 

 
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), under REACH-
forordningen (Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicalsubstances), kom i 2019 med et 
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 
 
 European chemicals Agency (ECHA). Mikroplast. 

https://echa.europa.eu/da/hot-topics/microplastics 

https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf
https://www.regeringen.dk/media/6017/regeringens_plastikhandlingsplan_web_final.pdf
https://echa.europa.eu/da/hot-topics/microplastics


 Opinion of the Committee for Risk Assessment (RAC) 
And Opinion of the Committee for Socio-economic 
(SEAC); Analysis on an Annex XV dossier proposing 
restrictions of the manufacture, placing on the market 
or use of a substance within the EU 
https://echa.europa.eu/documents/10162/a513b793-
dd84-d83a-9c06-e7a11580f366  

 
42. En beskrivelse af de 
tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet inden  
ansøgningen blev indsendt 
og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik 
på at undgå, forebygge, 
begrænse eller kompensere 
for væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet?  

      Der etableres granulatfang enten i form af 
afskærmningsplader i hele hegnets længde i en højde 
af 0,60 m, for at begrænse spredning af gummigranulat 
ifm. drift af banen. 
Der etableres granulatsluser ved drifts- og 
brugeradgangen for at begrænse spredningen af 
granulat. Granulatsluserne etableres med fliser som 
nedsænkes, hvorpå der etableres elefantriste ovenpå. 
Granulat under risten vil dermed let kunne opsamles og 
genbruges i kunstgræsanlægget. Elefantristene vil 
etableres i en bredde, som vil sørge for, at både 
driftsmateriel og brugere ikke vil kunne undgå at gå ind 
over dem. 
Der sættes bænke omkring granulatslusen ved 
brugerindgangen så brugerne kan sætte sig og banke 
tøjet samt tømme skoene i disse områder. 
Foruden den primære mekaniske snerydning, vil der 
som supplement hertil anvendes svanemærkede 
tømidler. 
Alle 18 stk. armaturer er med LO-gitter og overholder 
E1 samt er retningsbestemt ned mod banen. 

De tiltænkte afværgeforanstaltninger for kunstgræsbanen er i 
overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledninger og 
anbefalinger om at reducere spredning af gummi-granulat til 
omgivelserne. 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%. 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.   
 
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. 
 

https://echa.europa.eu/documents/10162/a513b793-dd84-d83a-9c06-e7a11580f366
https://echa.europa.eu/documents/10162/a513b793-dd84-d83a-9c06-e7a11580f366
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 Miljøstyrelsen; ”Kunstgræsbaner Alternativer til 
gummigranulat som infill og erfaringer med bane-
pleje”, Miljøprojekt nr. 2124, februar 2020. 

 Miljøstyrelsen; vejledning om kunstgræsbaner, 
planlægning drift og affaldshåndtering 

 Danmarks tekniske institut (DTU) og Roskilde 
Universitet (RUC); Alternativer til gummigranulat 
anvendt i kunstgræsbaner i lyset af EU’s planlagte 
restriktion mod mikroplast”, 2020 

 
     

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.  

 

 

Dato:___________21-03-2021______ Bygherre/anmelder:___Lasse Nyberg Thomsen_______________________ Vejledning   

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises 
til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke 
gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne 
miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.  

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og 
dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan 
spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.  

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig 
myndighed.  

 
   



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. 

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.


