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Spørgsmål 1
På baggrund af læserbrev fra Lokalavisen Brønshøj den 6. maj, vil jeg
gerne bede forvaltningen om en redegørelse for sagen?
Svar
Der er i overførselssagen fra 13/14 afsat penge til en kunstgræsbane i
Utterslev Mose.
Dette skal ses i sammenhæng med, at Boldklubben FIX oplyser, at de
har oplevet en betydelig tilgang af medlemmer, især blandt børn og
unge. En ny kunstgræsbane kan gøre det muligt at spille året rundt.
I dag må Boldklubben FIX ikke træne ved deres nyanlagte klubhus i
vinterhalvåret, da græsbanerne ikke må bruges. Klubben er i stedet
henvist til Tingbjerg eller ved Grøndal Multicenter.
Der er gode erfaringer med at etablere kunstgræsbaner i bynære
områder, herunder fredede områder. Den enkelte bane kan tilpasses
omgivelserne med eksempelvis levende hegn eller lave hegn, som
man blandt andet har gjort i Fælledparken.
Der er endnu ikke taget stilling til, hvorvidt et færdigt projekt i
Utterslev Mose skal indeholde hegn.
Der lægges en tæt membran og dræn under kunstgræsbanerne, som
opsamler vand fra banerne. Vandet ledes videre til spildevandskloak.
Membranen sikrer, at drænvandet ikke siver ned i undergrunden.
Dermed undgår man, at vandet påvirker det omkringliggende miljø.
En væsentlig fordel ved kunstgræsbaner er, at de kan anvendes om
vinteren. Da det bliver tidligt mørkt i vinterhalvåret, er det nødvendigt
med lysmaster, hvis banerne skal anvendes i primetime kl. 16.00 –
20.00.
Kultur- og Fritidsforvaltningen har rettet henvendelse til Teknik- og
Miljøforvaltningen med henblik på en dispensation fra fredningen.
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Spørgsmål 2
Inden man besluttede en kunstgræsbane, blev de miljømæssige hensyn
inddraget i vurderingen/indstillingen?
Svar
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen den 4. april 2013. Af
indstillingen til Kultur- og Fritidsudvalgt fremgik det, at ”man
kan forbedre baneforholdene i området omkring Utterslev Mose ved at
anlægge en ny 11-mands kunstgræsbane med belysning og hegn. En
ny kunstgræsbane vil styrke det lokale foreningslivs udvikling, og de
lokale fodboldklubber vil kunne spille på banen hele året rundt.
Området, hvor klubhus og græsbaner ligger, er parkareal og fredet.
Parkarealet administreres og drives af Teknik- og Miljøforvaltningen
(TMF). Forslaget om at etablere ny 11-mands kunstgræsbane skal
derfor godkendes i TMF. Der skal også søges om dispensation hos
Fredningsnævnet, da en dispensation herfra er en forudsætning for at
kunne opføre kunstgræsbanen.”
Forslaget om at etablere en ny 11-mands kunstgræsbane med
belysning i dette område skal derfor godkendes i TMF, og der skal
også søges om dispensation hos Fredningsnævnet, da en dispensation
herfra er en forudsætning for at kunne opføre kunstgræsbanen.”
Både Fredningsnævnet og Teknik- og Miljøforvaltningen vil inddrage
de miljømæssige udfordringer i deres sagsbehandling.
Miljø vil også være et element i forbindelse med anlæggelsen. Dette
vil ske i samarbejde mellem Københavns Ejendomme og Kultur- og
Fritidsforvaltningen.

Venlig hilsen

Carsten Haurum
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