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Afgørelse af VVM screening for etablering af Kunstgræsplæne – 

Ederlandsvej 23, matr. nr. 8a, Herlev 
 
Byplan, Center for By og Kultur, Herlev Kommune, har den 20. august 2020 

modtaget ansøgning til screeningsafgørelse (VVM) for etablering af Kunstgræsbane 

ved B73s baner på Ederlandsvej 23, matr. nr. 8a, Herlev, fra Projekt og 

Driftsteamet, Center for Teknik og Miljø, Herlev Kommune.  

Ansøgningen indeholder herudover de for sagen fornødne bilag. 

 

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 Kunstgræsplænen ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, 

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

 

Begrundelse 
Begrundelsen for afgørelsen er, at kunstgræsbanen etableres i et eksisterende grønt 

område, der anvendes til boldspil. Kunstgræsanlægget vil derfor fortsat være en 

integreret del af de grønne boldspilsarealer.  

 

I området, hvor arealet er klippet græsareal med lav naturværdi, forekommer der 

hovedsageligt almindelige arter for byområder. Arealet vil fortsat være omkranset 

af træer og randnaturarealer.  

 

Der ændres ikke ved den lokale spredningskorridor mellem Elverparken og Kagså-

parken. Flagermus er generelt registreret i området med Elverparken og 

Kagsåparken og kan evt. være knyttet til træer i området. Projektet omfatter ikke 

fældning af træer, bortset fra 2 risikotræer, som erstattes. 

 

Projektet berører ikke lokaliteter omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3-

beskyttelse.  
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Der opstilles 4 mindre master med en højde på maksimalt 10 meter, som bliver 

benyttet i driftsperioden. De anvendte armaturer har et retningsbestemt lys fokuseret 

ned mod banen og ind mod midten af banen. De nærmeste master er samtidig 

placeret henholdsvis 6,9 og 7,5 meter fra naboskel. Der forventes derfor ikke 

blænding til de omkringliggende ejendomme eller omgivelserne i øvrigt.  

Der er sat 50 % dæmper på lyskilden – for at minimere gener for naboerne.  

 

Med projektet etableres vandtæt membran og dræn under banen, og der vil derfor 

ikke ske nedsivning – vandet føres til kloak. Miljøfremmede stoffer fra 

gummigranulatet vil derfor ikke medføre en risiko for jordforurening eller risiko for 

grundvandsressourcen. Overfladevandet fra kunstgræsbanen vil blive reguleret i en 

tilslutningstilladelse til udledningen af spildevand til kloak, som vil være med vilkår 

om grænseværdier for vandet samt drift af banen efter Miljøbeskyttelsesloven.  

 

Kunstgræsset og dets gummigranulat er plastprodukter og materialet er 

genanvendeligt. Der vurderes ikke at være skadelige kemikalier eller 

miljøfremmede stoffer som ender i natur eller miljø. Der er samtidigt vilkår om den 

fysiske indretning af banen, så svind af gummigranulat mindskes.  

 

Støv og lugtgener i forbindelse med henholdsvis anlægsperioden og brugen af 

banen vurderes at have en underordnet betydning.  

 

Aktivitetsniveauet på banerne vil pga. lyssætningen benyttes mere i vinterperioden. 

Det maksimale tidsrum banen benyttes om sommeren vil være det samme som på 

græsbanerne. Der vil derfor ikke være væsentlig øget trafikbelastning, øgede 

emissioner, øget trafikstøj eller udfordringer med parkering i forhold til situationen i 

dag. 

 

Herlev Kommune etablere en støjafskærmning, der som minimum nedbringer 

støjbelastningen mod Ederlandsvej 27B med 5 dB(A), således at det maksimale 

acceptable støjniveau på 55 dB(A) kan overholdes på naboejendomme fra banen. 

 

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 kunstgræsbane på ca. 40X36 m. Det 

eksisterende græsareal med boldbane er uden dræningssystem, belysning og hegn 

 

Eksisterende græsareal er blevet afrømmet i ca. 5-10 cm. Det eksisterende græsareal 

er født med en hældning mod den nærliggende nabogrund, og derfor er der blevet 

korrigeret iht. nivellementsplanen og komprimeret, så boldbanearealet er helt 

vandret. Arealet er rettet til ved genanvendelse af eksisterende jord og komprimeret. 

Dette er gjort for at forhindre ledning af vand mod nabogrunden. Derefter er der 

etableret 6 cm afrundede kantsten rundt om banearealet for at holde fast i 

gummigranulater og kunstgræstæppet. 
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Der etableres drænsystem med tæt membran under banen til håndtering af 

regnvand. Drænene tilsluttes hoveddrænene på den eksisterende kunstgræsbane ved 

siden af. Der nedsives således ikke regnvand fra banen. Regnvandet fra området 

ledes til Kagså-parkens regnvandsanlæg som er et spildevandsteknisk anlæg. Herfra 

løber vandet til Kagså, der er et 4,8 km langt vandløb, som løber fra 

Klausdalsbrovej langs den østlige kommunegrænse mellem Herlev og Gladsaxe. 

Kagså udmunder i Harrestrup Å. 

 

Kunstgræsbanen funderes med ca. 10 cm bundsikringsgrus og afsluttes med ca. 3 

cm afretningsgrus på toppen over et samlede areal på 40X36 m. Kunstgræsset 

lægges på toppen af afretningsgruslaget og tilsættes ca. 12 kg sand + 12 kg sbr 

gummigranulat pr. m2 i som infill. 

 

Der etableres hegn på ydersiden af kantstenen. Der etableres samtidigt også 

komposithegn med lyddæmpning mod nærmeste nabo. Der etableres i alt 4 

lysmaster, med en højde på maksimalt 10 meter, placeret på hvert hjørne af banen 

på ydersiden af hegn. De nærmeste master er samtidig placeret henholdsvis 6,9 og 

7,5 meter fra naboskel. 

 

Kunstgræsbanen vil være i brug hele året, og vil danne rammen for trænings- og 

stævneaktiviteter. Aktiviteterne på kunstgræsbanen er primært forbeholdt børne- og 

ungdomsaktiviteter i aldersgruppen 2-8 år.  

 

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 Kunstgræsplænen er omfattet af bekendtgørelsens bilag 

2, pkt. 10, infrastrukturanlæg. 

 

Høring af berørt myndighed 
Resultatet af miljøscreeningen har afsluttet høringen ved berørte myndighed den 20. 

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 Kunstgræsplæne 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. 
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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.  
 

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 kunstgræsbane, 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/). 

https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
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Venlig hilsen 

 

Rasmus Kristian Pejter Rasmussen  

Byplan, Center for By og Kultur 


