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Afgørelse af VVM screening for etablering af Hybridgræsplæne - 

Elverhøjen 64, matr. nr. 11c, Herlev 
 
Byplan, Center for By og Kultur, Herlev Kommune, har den 17. august 2020 

modtaget ansøgning til screeningsafgørelse (VVM) for etablering af 

Hybridgræsbane ved B73s baner på Elverhøjen 64, matr. nr. 11c, Herlev, fra Projekt 

og Driftsteamet, Center for Teknik og Miljø, Herlev Kommune.  

Ansøgningen indeholder bilag vedr. oversigt over Hybridgræsplanen, Produktblad 

for Dansand Topdressing og Produktblad for hybridgræs. 

 

Afgørelsen inkl. bilag findes på Herlev Kommunes hjemmeside for høring og 

afgørelser. 

 

Afgørelse 

Byplan, Center for By og Kultur, har på baggrund af screeningen truffet afgørelse 

om, at etableringen af Hybridgræsplænen ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, 

og derfor ikke er VVM-pligtigt, og kan gennemføres uden VVM-tilladelse. 

 

Begrundelse 
Begrundelsen for afgørelsen er, at banen etableres som erstatning for en 

naturgræsbane i et område, hvor der hovedsageligt forekommer almindelige arter 

for byområder. Omlægning til hybridgræs vurderes deraf af underordnet betydning. 

 

Projektet anlægges ikke i et § 3-område, habitatområde, berører ikke træer eller 

vådområder og vurderes derfor ikke at påvirke sådanne arter som flagermus eller 

padder. 

 

Boldbanen ligger i en lokal grøn kile, der forbinder Kagsåparken med Elverparken. 

Omlægning til hybridbane vurderes af underordnet betydning for kilen som 

lokalspredningskorridor.  

 

Overfladevand fra boldbanen nedsives og bortledes via eksisterende drænsystem til 

Kagsåparkens Regnvandsanlæg, som er en del af regnvandssystemet. Kagsåparken 

20-08-2020 

Journalnr. 09.40.15A00-2-20 

CPR/CVR [[Firma.CvrNummer]] 



 
 

Herlev Kommune • www.herlev.dk • Hovednummer tlf. 44 52 70 00 • CVR 63640719 

 

udleder til Kagså som recipient. Afledningen fra boldbanen vil blive håndteret i en 

ny tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, hvorfor der sikres mod en 

negativ påvirkning af vandmiljøet.  

 

Kagså, hvortil vand fra boldbanen afledes, ender via Harrestrup Å i Kalveboderne, 

som er Habitatområde. Afledning vil ikke påvirke Kalveboderne, da 

miljøpåvirkning håndteres og imødegås via tilslutningstilladelse efter 

miljøbeskyttelsesloven.  

 

Hybridgræsset er et plastprodukt uden latexovertræk og vurderes ikke at have 

indflydelse på underlagsjorden, grundvandet eller forurene. 

 

Aktivitetsniveauet på banerne og tidsrummene de benyttes vil være det samme som 

på græsbanerne før anlæggelse af hybridgræsbanen, og vil derfor ikke betyde 

væsentlig øget trafikbelastning, støjgener eller øget trafik og parkering, samt 

trafikbelastning eller støjgener fra trafik.  

 

Sammenfatning  
Samlet vurderer Byplan, Center for By og Kultur, at projektet, som oplyst i det 

foreliggende materiale, ikke vil få væsentlig indflydelse på det omgivende miljø. 

 

Beskrivelse af projektet 
Projektet omhandler etablering af en hybridgræsbane på ca. 9345 m2. Hidtil har der 

været naturgræs, som omlægges til hybridgræs. 

 

Det eksisterende græsareal/boldbaneareal er opbygget med et drænsystem. 

Drænsystemet/forholdet er undersøgt for fejl og mangler, og efterfølgende er der 

fortaget forbedringer iht. anbefalingerne i forbindelse med forundersøgelsen. 

Forbedringer, der kan fremhæves er spuling af hele drænsystemet og korrekt 

tilslutning af nogle brønde samt drænledninger. 

 

Eksisterende græsareal er afrømmet i 3-5 cm og derefter er underlaget rettet til, og 

tilført jord efter behov og klargjort til hybridgræsset. Derefter er hybridgræsset 

anlagt, og tilført topdressing i den rette mængde og til sidst sået græs. Efter 

græssåning vil det tage op til ca. 60-70 dage, før græsset er groet i den ønskede 

højde, hvor anlægget kan tages i brug. Anlægget skal vandes, indtil græsset er groet 

i den ønskede højde. 

 

Banen vil blive brugt som hidtil. Anlæggelsen sker alene for at modvirke 

uhensigtsmæssig slitage og sikre en mere ensartet drift af banen. Banen bliver brugt 

til træning og kamp/stævneaktiviteter i sommerhalvåret (fra april-oktober). Der kan 

i forbindelse med aktiviteterne være tilskuere, og ved stævneaktiviteter særligt i 

weekenden vil der være tilskueraktiviteter. I vinterhalvåret er der ikke aktiviteter på 

banen. 
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Ved den normale træningsaktivitet vil banen være i brug i hverdagene mellem kl. 

15.30 og 20.00 og weekenden ml. 9.00 – 18.00. Der kan ved særlige sene 

kampafviklinger være aktivitet frem til kl. 21.30. 

 

Aktivitetsniveauet på banerne vil være i samme omfang som tidligere. Årsagen til 

omlægningen af banen til hybridgræs skyldes, at den tidligere benyttelse af banen 

har været højere end hvad banen kunne tåle for at sikre en optimal drift af banen. 

Der vil nu være et mere hensigtsmæssigt brug af banen i et driftsperspektiv. 

 

Lovgrundlag 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18, mens afgørelse om ikke VVM-pligt er 

foretaget i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. 

juni 2020.  

 

Projektet for etableringen af Hybridgræsplænen er omfattet af bekendtgørelsens 

bilag 2, pkt. 10, infrastrukturanlæg. 

 

Høring af berørt myndighed 
Resultatet af miljøscreeningen har afsluttet høringen ved berørte myndighed den 18. 

august 2020 jf. § 35 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 

2020.   

 

Der er ikke indkommet høringssvar, som har medført ændringer til 

miljøscreeningen, og dermed afgørelsen om, at etablering af Hybridgræsplæne ikke 

er VVM-pligtig. 

 

Øvrigt vedr. screeningen 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det indsendte projekt, og på 

baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på 

screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres, skal den pågældende ændring 

anmeldes med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt. 

 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt 

eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. § 39 i 

miljøvurderingslovens, lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020. 

 

Ikke pligt til udarbejdelse af lokalplan  
Samtidig med vurderingen af VVM-pligt er der foretaget vurdering om projektet er 

lokalplanpligtigt. Følgende er lagt til grund for vurderingen af lokalplanpligt:  

 Områdets anvendelse er i overensstemmelse med gældende kommuneplan, 

hvor rammeområde O5 udlægger området til offentlige formål, herunder 

skole, bypark og fodboldbane.  

 

 Områdets anvendelse er i overensstemmelse med gældende Byplanvedtægt 

XXI med tillæg, der udlægger området til offentlige formål.  

 

 Områdets anvendelse ændres ikke.  



 
 

Herlev Kommune • www.herlev.dk • Hovednummer tlf. 44 52 70 00 • CVR 63640719 

 

 

Efter planlovens § 13, stk. 2, skal der tilvejebringes en lokalplan, før der 

gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder. Ved 

afgørelsen af, om et byggeprojekt skal betragtes som et ”større” bygge- og 

anlægsarbejde, er det afgørende kriterium, om det vil medføre væsentlige ændringer 

i det bestående miljø.  

 

I den forbindelse finder kommunen ikke, at etablering af hybridgræsbane, kan 

betragtes som et større byggeri eller anlæg. Ændringerne i anlægget medfører, at 

banen kan anvendes mere intensivt, men der er fortsat tale om den samme 

anvendelse. Herlev Kommune vurderer derfor ikke, at projektet vil give anledning 

til væsentlige ændringer i det bestående miljø. 

 

Klagevejledning 
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og 

landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af 

natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 

arealanvendelsen.  

 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Herlev 

Kommunes hjemmeside og udløber dermed 17. september 2020. 

 

Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af Nævnenes Hus 

(https://naevneneshus.dk/). 

 

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen, og kommunen vil 

efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Klageportalen samt det materiale, 

der har ligget til grund for afgørelsen. Når du klager, skal du samtidigt betale et 

gebyr, som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde 

behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives 

helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan 

findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (https://naevneneshus.dk/). 

 

 

Venlig hilsen 

 

Rasmus Kristian Pejter Rasmussen  

Byplan, Center for By og Kultur 
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