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Kære m ed lem m er  af Vanløse Lokaludvalg

Så er  der  også kom m et svar  fra Teknik og M iljøborgm esteren vedr . forespørgsel om  kunstgræs på 
Vanløse Id rætspark.

M ed venlig hilsen 

Anne Christine Dahl-Hansen
Sekretar iatsleder  og lokaludvalgssekretær
Sekretar iatet for  Vanløse Lokaludvalg
_________________________________________
KØBENHAVNS KOM MUNE 
Økonom iforvaltningen 

M ob il 2612 1211

W eb www.vanloeselokaludvalg.kk.dk

Fra: Borgmesteren TM F <BORGM ESTEREN@tmf.kk.dk> 
Sendt: 9. juli 2021 10:02
Til: Fællespostkasse Vanløse Lokaludvalg <vanloeselokaludvalg@okf.kk.dk>
Emne: Svar på henvendelse om kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark (2021-0174989)

Kære Bent  Christensen og resten af Vanløse Lokaludvalg 

Tak for jeres henvendelse, hvor I spørger ind t il grundlaget  for afgørelsen om ikke at  have VVM -pligt  ved anlæg af 
kunstgræsbane på Vanløse Stadion. Jeg har bedt  Teknik- og M iljøforvaltningen om at  redegøre for afgørelsen, 
hvilket  I kan læse i det  vedhæftede notat  fra forvaltningen. 

Med venlig hilsen 

Ninna Hedeager Olsen

Teknik- og Miljøborgmester
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE 

Københavns Rådhus, 1.sal vær.36 
1599 København V 
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Notat om grundlaget for VVM-screeningsafgørelsen 
for kunstgræsbane på Vanløse Stadion 

 

Vanløse Lokaludvalg har den 17. juni 2021 henvendt sig til teknik- og 
miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen om grundlaget for afgørelsen 
om ikke at have VVM-pligt ved anlæg af kunstgræsbane på Vanløse Sta-
dion.  
 
Københavns Kommune har den 14. april 2021 truffet afgørelse om, at 
anlæg og drift af en kunstgræsbane på Vanløse Stadion ikke er VVM-
pligtig. Denne afgørelse er påklaget af borgere, der mener, at der skulle 
udarbejdes VVM-redegørelse. Sagen samt grundlaget for afgørelsen vil 
derfor nu skulle prøves hos Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Grundlaget for afgørelsen  
VVM-bekendtgørelsens bilag 6 angiver en række kriterier, der skal an-
vendes ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på 
miljøet.  
På baggrund af oplysningerne i ansøgningen blev projektet vurderet til, 
ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. I vurderingen blev der lagt 
særlig vægt på følgende:  
 

• Projektet er i overensstemmelse med Københavns Kommune-
plan 2019, der giver mulighed for sports- og fritidsanlæg i pro-
jektområdet.  

 
• Der etableres LED lysanlæg bestående af fire lysmaster der er 24 

meter høje. Der ønskes etableret et LED lysanlæg med to-tæn-
dingssystem, henholdsvis 125/250 lux. Lysniveau 125 lux an-
vendes i forbindelse med træning, mens lysniveau 250 lux alene 
anvendes i forbindelse med kampe. Lysberegningen viser, at 
lysanlægget for alle observatører kan overholde E1 jf. DS/EN 
12193, svarende til iboende mørke områder, såsom nationalpar-
ker eller beskyttede steder. Lyset slukkes automatisk kl. 22.15.  
Anlægsarbejdet vil i anlægsperioden overholde Bygge- og an-
lægsforskrift i København. Anlægget kan i driftsfasen ikke over-
holde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj 
fra virksomheder, 1984. Ansøgningen redegør for, at der ikke 
kan findes en baneplacering på arealet, der øger afstand til be-
boelse. Ansøgningen redegør for, at en støjskærm mellem 
kunstgræsbanen og boliger vil fungere som en barriere og an-
befales derfor ikke. Aktivitetstypen på banen forventes ikke æn-
dret i forhold til den nuværende brug. Der forventes ikke at ske 
en forøget aktivitet på baneanlægget i sommersæsonen. I mod-
sætning til tidligere forventes anlægget dog også at blive benyt-
tet i vintermånederne. Der forventes støj op til 55 dB, hvilket 
vurderes til at være et acceptabelt støjniveau fra fodboldbaner 
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jf. Kløvermarkrapporten (Rambøll) samt miljøkonsekvensrap-
port for Bavnehøj Idrætsanlæg (DJ Miljø & Geoteknik P/S). Støj-
niveauet vurderes at være under 55 dB på boligfacaden på de 
nærmeste boliger beliggende nord for kunstgræsbanen.  
 

• Håndteringen af afgravet overskudsjord (ren jord, lettere foru-
renet jord samt forurenet jord) fra anlægsarbejdet vil ske efter 
jordforureningsloven og efter Københavns Kommunes regler 
og anvisninger herom.  

 
• For at begrænse spredningen af granulat, er kunstgræstæppet 

afgrænset langs anlæggets sider med en seks centimeter be-
tonkant, der etableres opsamlingsgranulatsluser og banens 
ydre randzoner bruges til sneoplag.  

 
• Projektområdet er beliggende i et område med drikke-vandsin-

teresser, men ikke i et område med særlige drikke-vandsinteres-
ser. Jorden er ikke kortlagt i forhold til jordforurening. Overfla-
devand, der siver ned gennem banens kunstgræsareal, vil ikke 
påvirke grundvandskvaliteten. Overfladevand fra kunstgræsare-
alet ledes via et drænsystem til det eksisterende fællessystem. 
Ikke alt vandet opsamles via drænene, men der er ansøgt om se-
parat nedsivningstilladelse. Foruden den primære mekaniske 
snerydning vil der som supplement hertil anvendes svanemær-
kede tømidler.  

 
• Projektområdet er ikke beliggende indenfor Natura-2000 habi-

tatområde, og vil ikke påvirke §3-områder eller de såkaldte bilag 
4-arter.  

 
Samlet vurdering  
Forvaltningen vurderede samlet set, at etablering og drift af anlægget 
ikke havde en art, dimension eller placering, der antages at kunne få væ-
sentlig indvirkning på miljøet og er dermed ikke VVM-pligtigt. 
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