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Screeningsafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for projekt til 

udskiftning af kunstgræstæppe i Hørsholm Idrætspark 
 

 

 

1. Ansøgning 

Hørsholm Kommune har d. 14. januar 2022 modtaget en ansøgning om VVM-screening 

for anlægsarbejde i forbindelse med udskiftning af et kunstgræstæppe på en af to 

kunstgræsbaner i Hørsholm Idrætspark. 

 

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens1 bilag 2: 

- punkt 10. b, Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og 

parkeringsanlæg. 

- Punkt 13. a) Ændringer eller udvidelser af projekter i 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, 

som ikke er omfattet af bilag 1). 
 

2. Screeningsafgørelse og lovgrundlag 

Hørsholm Kommune vurderer, at arbejdet ikke vil medføre væsentlige 

miljøpåvirkninger hverken i anlægsfasen eller efterfølgende. Projektet er dermed ikke 

omfattet af VVM-pligt, og det kan igangsættes og gennemføres uden udarbejdelse af 

miljøkonsekvensrapport. 

 

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 211, og hviler på de 

oplysninger, der er indsendt i forbindelse med VVM-ansøgningen og ansøgning om 

spildevandstilladelse. VVM-ansøgningen findes sidst i dette dokument, og 
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spildevandstilladelsen, inklusive ansøgningsmateriale, findes på Hørsholm 

Kommunes hjemmeside. 

 

3. Vurdering 

Vurderingen er baseret på de kriterier som fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6. 

Overordnet er projektet vurderet ud fra tre hovedkriterier: 

– anlæggets karakteristika, 

– anlæggets placering og 

– den potentielle miljøpåvirkning 
 

I vurderingen af projektet, har Hørsholm Kommune særligt lagt vægt på følgende 

forhold, som beskrevet i ansøgningen: 

– Projektet giver ikke anledning til støj, støv eller lugtgener, hverken i 

anlægsfasen eller efter færdiggørelse. 

– Projektets placering påvirker ikke naturarealer eller beskyttede arter, og kan 

indeholdes indenfor gældende lokalplan. 

– Der er planlagt foranstaltninger til at forhindre spredning af gummigranulat fra 

banen. 

– Projektet forventes ikke at påvirke vandområder eller grundvand væsentligt, og 

der udføres stikprøvekontrol af afledt drænvand i minimum 2 år. Tilslutning af 

drænvand fra banen, samt mulig grundvandspåvirkning, vurderes mere 

uddybende i bassinets udledningstilladelse. 

– Affald og overskudsjord bortskaffes efter gældende regler. 
 

4. Generelle bemærkninger 

Afgørelsen er ikke en tilladelse til projektet, men alene en forudsætning 

for, at projektet lovligt kan påbegyndes. 

 

Afgørelse bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er 

meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

 

5. Klageret 

Denne afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er 

miljøministeren, 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 og har 

vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 

100 medlemmer. 

 

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af 

screeningsafgørelsen. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag. 
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Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du logger på 

Klageportalen med NEM-ID/MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

Hørsholm Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 

for borgere og kr. 1.800 for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.   

 

På Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hørsholm Kommune. Hvis 

kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i 

nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelse.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om 

Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis 

du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 

anmodning til Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune videresender herefter din 

anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se 

betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk. 

 

6. Bilag 

- VVM ansøgningsskema 

- Kortbilag 
 

Denne afgørelse er offentliggjort på Hørsholm Kommunes hjemmeside. Kopi af 

afgørelsen er sendt til: 

- Hørsholm Kommune –  

o Center for By og Ejendom - Team Ejendom: ejendom@horsholm.dk  

o Center for Kultur - IT og Digitalisering: att. Sidsel Brædder Vinther, 

siv207@horsholm.dk  

- Dines Jørgensen & Co A/S: att. Louise Stenander, ls@dj-mg.dk,  Jørgen Hegner, 

JHe@dj-co.dk  

- Miljøstyrelsen: mst@mst.dk  

- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 

- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk 

- Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk 

- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk  

- Dansk ornitologisk forening: dof@dof.dk  
 

Venlig hilsen 

   
Kristine Dyrnum 
Miljømedarbejder, Team Miljø 
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