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1. Ansøgning 

Det rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen & Co. A/S har den 14. januar 2022 på 

vegne af Hørsholm Kommune, Center for Kultur It og Digitalisering, søgt om tilladelse til 

at tilslutte drænvand til offentlig regnvandsledning, og nedsive vand til grundvandet, fra 

to eksisterende kunstgræsbaner i Hørsholm Idrætspark. Ansøgningen er 

sammenfaldende med en forestående udskiftning af det eksisterende kunstgræstæppe 

på én af to 11-mandsbaner, den vestlige. Banerne er beliggende på matrikel nr. 4cz og 

4ct, Vallerød By, Hørsholm, se bilag 1.  Opbygningen af banen er beskrevet nærmere i 

afsnittet ”Spildevandsteknisk redegørelse” og vurdering af påvirkning af natur og miljø 

fremgår af afsnittet ”Spildevandsteknisk vurdering”. 

 

 

2. Afgørelse og lovgrundlag 

Hørsholm Kommune, Center for By og Miljø meddeler hermed Hørsholm Kommune, 

Center for Kultur IT og Fritid, tilladelse til at tilslutte drænvand til offentlig 

regnvandsledning, og nedsive vand fra de eksisterende kunstgræsbaner i Idrætsparken, 

Stadionalle 11A, 2970 Hørsholm.  

 

Afgørelsen er baseret på oplysningerne givet i ansøgning og VVM-ansøgning fremsendt 

d. 14. januar 2022, samt på ændringer til projektet fremsendt 05. juli 2022. Samlet 

betegnet disse herefter ansøgningsmaterialet (bilag 2). 

 

Tilladelsen gives under forudsætning af, at alle vilkår er opfyldt i forbindelse med 

renovering af den vestlige bane. For den østlige bane kan vilkår 7,11 og 12, dvs. 

etablering af granulatfang, hegning, og etablering af kant, dog etableres i forbindelse 

med denne banens renovering. Det skal ske hurtigst muligt, og senest 5 år fra 

ikrafttræden af denne tilladelse.  

 

Fristen for at efterleve de pågældende vilkår er således senest d. 8. juli 2027. Ved 

renovering af den østlige bane, skal de omkringliggende arealer tillige oprenses for 

gummigranulat. 

 

Tilladelsen meddeles i henhold til § 19, stk. 1 og § 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven1, og 

gives på nedenstående vilkår.  

 

Tilladelsen offentliggøres på Hørsholm Kommunes hjemmeside, d. 08. juli 2022. 

Det anbefales, at tilladelsen ikke udnyttes førend klagefristen er udløbet, dvs. mandag 

d. 08. August 2022. 

 

 

 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 100 af 19/01/2022) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/100
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2.1 VVM-screening 

Anlægsarbejder i byzone er omfattet af punkt 10b (anlægsarbejder i byzoner, herunder 

opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.) i bilag 2 i Miljøvurderingsloven2, og det 

skal derfor vurderes, hvorvidt projektet kan antages at medføre væsentlige 

miljømæssige virkninger.  

 

Hørsholm Kommune har truffet afgørelse om, at renovering af den vestlige 

kunstgræsbane ikke er VVM pligtig, med tilhørende udarbejdelse af en 

miljøkonsekvensrapport. Det er på baggrund af ansøgte VVM-screening vurderet, at 

projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet. 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 21 i Miljøvurderingsloven. 

 

Kommunens afgørelse efter miljøvurderingsloven er vedlagt i bilag 4. 

 

 

3. Vilkår 

Hørsholm Kommune giver tilladelse på følgende vilkår: 

 

3.1. Generelle vilkår 

1. Tilladelsen er gyldig fra dags dato. 

 

2. Før renovering af den vestlige bane igangsættes, skal der udtages en vandprøve 

af drænvandet under eksisterende forhold, såfremt det er muligt. Prøven skal 

udtages som beskrevet i vilkår 23, og analyseres for parametre beskrevet i 

vilkår 24. Resultat af analysen skal fremsendes til Team Miljø så snart de 

foreligger fra laboratoriet. 

 

3. Der må afledes vand fra et ca. 16.000 m2 stort areal med kunstgræs. 

 

4. Banerne skal være anlagt og opbygget, som beskrevet i ansøgningsmaterialet. 

 

5. Tilslutning til forsyningens ledning skal være udført af autoriseret kloakmester 

efter DIF´s ”Norm for afløbsinstallationer: DS 432”. 
 

6. Ved valg af leverandør og materiale skal Team Miljø informeres, og 

have fremsendt datablade (inkl. oplysninger om leverandør, fabrikant, type af 

infill, type af plast for kunstgræs), REACH-certifikater, samt udvaskningstests 

for gummigranulat. 

 

 
2 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
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7. Kunstgræsbanen må ikke give anledning til overfladisk afstrømning til 

omkringliggende områder, og der må ligeledes ikke ledes vand fra 

omkringliggende områder til banerne. 
 

8. Den del af vandet, der ledes via dræn til den offentlige regnvandsledning, skal 

passere et sandfang, og der skal være mulighed for at udtage en vandprøve.  

Prøven skal kunne udtages fra en frit faldende vandstråle, og brønden skal 

være tilgængelig for tilsyn. 
 

3.2. Etablering 

9. En kopi af tilladelsen samt driftsplan skal altid være til stede for relevant 

personale, under renovering af kunstgræsbanerne. 

 

10. Der skal etableres hegn eller anden foranstaltning til tilbageholdelse af gummi-

granulat til omgivende arealer. Denne foranstaltning skal etableres for begge 

baner. 

 

11. Alle Ind- og udgange fra banerne skal indrettes således, at der er 

foranstaltninger til tilbageholdelse af granulat fra sko/tøj, dæk og lignende, fx 

elefantrist og sluse med bænke. 

 

12. De anvendte materialer skal svare til, eller være mindre forurenende, end de 

materialer som ligger til grund for vurdering af projektet (se evt. 

ansøgningsmaterialet).  

 

13. Brønde i nærliggende arealer, hvor der er risiko for forurening med gummi-

granulat, skal være udført med lukkede brønddæksler. 

 

14. Der skal før tilslutning til Novafos regnvandssystem opsættes en vandmåler, 

hvis der ikke indgås aftale med Novafos om andet beregningsgrundlag for 

betaling af eventuelt vandafledningsbidrag. 
 

3.3. Drift og vedligeholdelse 

15. En kopi af tilladelsen samt driftsplan skal altid være til stede for det personale, 

der udfører drift og vedligeholdelse af kunstgræsbaner og afløbssystem. 

 

16. Sandfanget skal tømmes senest, når det er halvt fyldt. Bundfældet materiale 

skal i øvrigt fjernes efter behov. Mindst én gang årligt, og altid ved tømning, 

skal sandfanget inspiceres for synlige fejl og mangler. Inspektionen skal ske af 
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det tomme sandfang. Der skal føres journal over tømning og 

inspektion af sandfang, jf. vilkår 28.  

 

17. Sne og is skal primært fjernes manuelt eller maskinelt uden brug af tømidler, og 

oplag af sne skal indenfor det areal hvor gummi-granulat kan tilbageholdes, jf. 

vilkår 9 og 11. 
 

18. Der må i begrænset omfang benyttes CMA-baserede tømidler. Der skal føres 

journal over mærke, frekvens og mængde af forbruget af tømidler på 

kunstgræsbanerne, jf. vilkår 28. 
 

19. Der må ikke anvendes ukrudts-, mos-, eller svampebekæmpelsesmidler på 

kunstgræsbanen. 
 

20. Der må efterfyldes med nyt gummigranulat, når der er behov, jf. vilkår 12. Se 

desuden vilkår 27 om journalpligt. 
 

21. Der skal udarbejdes en driftsinstruks, som skal være tilgængelig for den/de 

personer som har ansvar for vedligeholdelse af banerne. Følgende skal være 

inkluderet: 

o Drift og vedligehold af sandfang. 

o Vejledning for vinterbekæmpelse (snerydning og brug af tømidler) 

o Regler for ukrudtsbekæmpelse 

o Oplag og efterfyldning af gummi-granulat  
 

3.4. Egenkontrol 

22. Der skal to gange årligt udtages prøver af det afledte drænvand fra 

kunstgræsbanen til dokumentation for vandets indhold af stofferne i Tabel 1. 

Prøverne skal udtages ifm. regnvejr, og den første prøve skal udtages så hurtigt 

som muligt (når vejret tillader det) efter meddelelse af denne tilladelse. 

 

23. Prøverne skal udtages fra frit faldende vandstråle, jf. vilkår 8. Prøveudtagning 

og analyse bekostes af Hørsholm Kommune, Center for Kultur, IT og 

Digitalisering. Prøven skal udtages som stikprøve, og analyseres af et 

akkrediteret laboratorium, jf. Analysekvalitetsbekendtgørelsen3. Som 

analysemetode accepteres de til enhver tid gældende standarder. 

 

 

 
3 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (BEK nr. 2362 af 26/11/2021) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2362
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24. Prøverne skal analyseres for de parametre, der er angivet i Tabel 1. 

Analyseresultaterne for hver enkelt parameter skal i alle tilfælde overholde de 

angivne grænseværdier i tabellen. Resultatet af analyserne skal sendes i kopi til 

Hørsholm Kommune, Team Miljø, så snart de foreligger fra laboratoriet. 

 

Parameter Grænseværdi Kilde 

Fysisk-kemisk 

pH 6-9 EU’s fiskevandsdirektiv (direktiv 44/2006) 

Ilt >4 mg/l EU’s fiskevandsdirektiv (direktiv 44/2006) 

Suspenderet stof 25 mg/l EU’s fiskevandsdirektiv (direktiv 44/2006) 

COD 75 mg/l Spildevandsvejledningen (udlederkrav til 
renseanlæg) 

BI5 <6 mg/l EU’s fiskevandsdirektiv (direktiv 44/2006) 

Metaller Grænseværdi (μg/l)  

Arsen, opløst 21,55) BEK nr. 1625 af 19/12/2017 

Bly, opløst 6,04,5) BEK nr. 1625 af 19/12/2017 

Cadmium, opløst 0,752,5) BEK nr. 1625 af 19/12/2017 

Chrom(III), opløst 24,55) BEK nr. 1625 af 19/12/2017 

Chrom(VI), opløst 17,05) BEK nr. 1625 af 19/12/2017 

Cobolt, opløst 1,41,5) BEK nr. 1625 af 19/12/2017 

Kobber, opløst 24,53,5) BEK nr. 1625 af 19/12/2017 

Kviksølv 0,076) BEK nr. 1625 af 19/12/2017 

Nikkel 204,5) BEK nr. 1625 af 19/12/2017 

Zink, opløst 39,01,5) BEK nr. 1625 af 19/12/2017 

Phtalater   

DEHP 6,55) BEK nr. 1625 af 19/12/2017 

Alkylphenolethoxylater   

Nonylphenol 1,55) BEK nr. 1625 af 19/12/2017 

Octylphenol 0,55) BEK nr. 1625 af 19/12/2017 

Øvrige   

Total kulbrinter, C6-C35 9 Grundvandskvalitetskriterium7) 
1) Opløst koncentration, tilføjet den naturlige baggrundskoncentration. 
2) Opløst koncentration, tilføjet den naturlige baggrundskoncentration (hårdhedsklasse  
3) Kvalitetskravet angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige baggrundskoncentration. 
4) Dette kvalitetskrav gælder for den biotilgængelige koncentration af stoffet. 
5)  Grænseværdi = det generelle miljøkvalitetskrav med en 5X fortyndingsfaktor 
6) Grænseværdi er maksimumkoncentration uden en fortyndingsfaktor 
7) Miljøstyrelsen (opdateret juli 2021): Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord 
 

Tabel 1. Analyseparametre for stikprøver. Parametervalg er baseret på DHI’ rapport fra 20074, samt EU’s 
Fiskevandsdirektiv5.  

25. Hvis en grænseværdi overskrides ved en enkelt prøve, kan tilsynsmyndigheden 

kræve, at der udtages en supplerende prøve til analyse for den eller de 

parametre hvor grænseværdien er overskredet. 

 

 
4 DHI (2017) Koncept for regulering af drænvand fra nye kunstgræsbaner 
5 EU’s Fiskevandsdirektiv (direktiv 44/2006) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0044&from=DA
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26. Hvis de supplerende analyser viser en overskridelse af vilkårene skal ejer af 

anlægget, på tilsynsmyndighedens anmodning, fremsende en handlingsplan 

for, hvordan afledningen af forurenende stoffer kan mindskes, eller hvordan 

drænvandet kan renses. Handlingsplanen skal indeholde en tidsplan for 

gennemførelse af løsningen. 

 

27. Det årlige prøvetagningsantal og analyseparametre kan tages op til revision 

efter en driftsperiode på 5 år. 
 

28. Der skal føres journal over følgende, og journaldata skal gemmes i mindst 5 år:  

o Sandfang tømningsfrekvens og inspektion 

o Brug af tømidler (herunder dato, mængde, datablad) 

o Påfyldning af gummi-granulat (herunder dato, mængde, datablad) 
 

 

4. Generelle bemærkninger 

Hørsholm Kommune, Team Miljø, er tilsynsmyndighed for dette forhold. 

 

Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver mulighed for at påbyde ændrede vilkår i 

spildevandstilladelser, der er udstedt efter miljøbeskyttelseslovens § 28, hvis 

myndigheden skønner, at anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, eller 

vilkårene anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. 

 

Hvis behovet for kunstgræsbanen ophører, skal kunstgræsbanen i sin helhed 

bortskaffes fra lokaliteten. Bortskaffelse skal ske til et godkendt anlæg for 

genanvendelse eller til et godkendt modtageranlæg for den pågældende type affald. 

Det skal dokumenteres, at der ikke efterlades rester eller forurening fra 

kunstgræsbanen. 

 

Vilkår 7,11 og 12, dvs. etablering af granulatfang, hegning, og etablering af kant skal 

være efterlevet fuldstændigt hurtigst muligt, og senest d. 8. juli 2027. Ved renovering af 

den østlige bane, skal de omkringliggende arealer tillige oprenses for gummigranulat. 

 

5. Høring 

Spildevandsforsyningsselskabet Novafos har haft ansøgningsmaterialet i høring fra d. 

25. maj 2022 til d. 14. juni 2022. Novafos havde kommentarer angående:  

a) Betaling af afledningsbidrag og opsætning af måler 

b) Råjordens sammensætning og dennes indflydelse på fordelingen af perkolat 

mellem nedsivning og afledning til regnvandssystemet. 

c) medfølgende infiltrationsmængde fra banerne.  
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d) Banernes opbygning og dennes indflydelse på fordelingen af perkolat 

mellem nedsivning og afledning til regnvandssystemet. 

e) Sikring af regnvandsledningen mod tilledning af partikler 

f) drænvandets indhold af miljøfremmede stoffer 
 

Spildevandsmyndighedens svar:  

Hørsholm Kommune vurderer, at det afledte vand er at sidestille med tag- og 

overfladevand6, hvis analyseresultater for det afledte vand overholder de opstillede 

miljøkrav (jf. vilkår 24). Hvis der i forbindelse med analyse af drænvandet findes 

overskridelser af de opstillede kravværdier, er vandet at sidestille med spildevand, og 

vandafledningsbidrag skal betales for afledning. Der indsættes derfor vilkår om 

opsætning af vandmåler eller alternativ aftale med Novafos. 

 

Ved gentagne overskridelser vil bygherre blive meddelt påbud om rensning af vandet, 

eller alternativt en afledning til spildevands- eller fælleskloak i stedet.  

 

Novafos kommentarer angående 1) jordens og baneopbygningens indvirkning på 

infiltration, 2) tilbageholdelse af partikler og 3) miljøskadelige stoffer til efterretning, og 

disse medtages i vurderingen af sagen. 

 

Ansøger havde udkast i høring d. 6. – 7. juli 2022, og havde følgende bemærkninger: 

a. Kravværdier i Tabel 1 bør være multipliceret med en fortyndingsfaktor på 10, 

da 1) banens vandbidrag til den samlede udledning er <5 %, 2) DHI definerer 

standardfortyndingsfaktoren for et ferskvandsområde er 10, og 3) arealet af 

kunstgræsbanen er <5-10% af arealet af det samlede opland til vandområdet. 

b. Udledningskravet for suspenderet stof, jf. Tabel 1, bør sættes til 30 mg/l, da det 

er den grænseværdi som ansøger plejer at så opstillet i lignende tilladelser. 

c. Cobolt, kviksølv og kulbrinter bør udgå af måleprogrammet, jf. Tabel 1, da 

ansøger ikke mener at disse er aktuelle i forhold til perkolat fra 

kunstgræsbaner. 

d. Forslag til mindre rettelser i teksten. 
 

Spildevandsmyndighedens svar: 

Udledning af forurenende stoffer skal altid for hvert enkelt stof i udledningen 

begrænses mest muligt. Det er derfor ikke i overensstemmelse med gældende regler at 

fastsætte udlederkrav, der indregner den fulde fortynding i en blandingszone, når 

ansøger redegør for at kunne begrænse udledningen af visse stoffer yderligere. 

Udlederkrav skal fastsættes på et niveau, hvor de er udtryk for anvendelse af bedste 

 

 
6 Betalingslovens §2a stk. 2 (LBK nr. 1775 af 02/09/2021) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1775
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tilgængelig teknik, samtidig med, at de skal tilgodese opfyldelse af 

miljøkvalitetskrav uden for en blandingszone i vandmiljøet. 

 

Grænseværdi for suspenderet stof er fastsat på baggrund af EU’s fiskevandsdirektiv 

(direktiv 44/2006). Det ses af ansøgningsmaterialets bilag 3, at drænvand fra en 

komparativ bane overholder fastsatte krav i alle analyser, og Hørsholm Kommune ser 

derfor ikke anledning til at fravige den af EU givne værdi. 

 

Kviksølv og cobolt medtages fortsat som parametre. Hørsholm Kommune vurderer på 

baggrund af DHI’s rapport om regulering af regulering af drænvand fra nye 

kunstgræsbaner (fodnote 4, tabel 2.2.), at der er risiko afsætning af disse stoffer til 

regnvandet. 

 

Samme rapport viser ligeledes, at der er risiko for afsætning af kulbrinter til 

drænvandet. Kulbrinter i vandet angiver bl.a. niveauet af olie, som er relevant både i 

forhold til grundvand og Usserød Å. 

 

Forslag til rettelser i teksten er taget til efterretning, og medtaget i den endelige 

tilladelse. 

 

 

6. Gyldighed og klageret  

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 kan kommunens afgørelse i denne sag 

påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage vil som udgangspunkt ikke have 

opsættende virkning. 

 

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse, dvs. til og med fredag d. 05. 

august 2022. 

 

Vær opmærksom på, at lokale afdelinger af landsdækkende foreninger eller 

organisationer ikke er klageberettigede. Ønskes en klage fra en sådan afdeling 

behandlet, skal den sendes via den landsdækkende organisation eller forening. 

 

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du logger på 

Klageportalen med NEM-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.  

 

http://www.naevneneshus.dk/
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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. 

 

 

7. Orientering om afgørelsen 

- Hørsholm Kommune - Center for By og Ejendom - Team Ejendom: 

ejendom@horsholm.dk  

- Hørsholm Kommune - 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  

- Novafos: novafos@novafos.dk, anfr@novafos.dk  

- Sundhedsstyrelsen: sst@sst.dk  

- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 

- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk 

- Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk 

- Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk  

- Ferskvandsfiskeriforeningen: sekretaer@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

- Hørsholm Sølaug: jorgen@lissner.net  
 

 

Med venlig hilsen 

 

Kristine Dyrnum 

Miljømedarbejder, Team Miljø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:ejendom@horsholm.dk
mailto:siv207@horsholm.dk
mailto:ls@dj-mg.dk
mailto:JHe@dj-co.dk
mailto:novafos@novafos.dk
mailto:anfr@novafos.dk
mailto:sst@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:sekretaer@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:jorgen@lissner.net


 
 

 
 

 

  
  

Sagsnr: 22/957 

13/28 

BILAG 1 
 

8. Miljøteknisk beskrivelse 

8.1. Generelt 

I Hørsholm Idrætspark er der etableret to kunstgræsbaner side om side, i hhv. 2006 og 

2012. Der blev ikke ved etableringen af banerne indhentet tilladelse til at håndteringen 

af perkolat fra banerne, som delvis nedsiver, og delvis afledes via dræn til 

spildevandsforsyningsselskabet Novafos’ regnvandsledning, med direkte udløb til 

Usserød Å.  

 

Hørsholm Kommune, Center for Kultur, IT og Digitalisering, ønsker at udskifte det 

eksisterende kunstgræstæppe på den ældste, vestlige bane, og i den anledning ansøges 

der om tilladelse til fortsat nedsivning og tilslutning af perkolat fra banerne. 

 

Arealet er ejet af Hørsholm Kommune, og kunstgræsanlægget omfatter to 11-mands 

kunstgræsbaner, hvor det samlede areal efter renovering af den vestlige bane bliver ca. 

15.890 m2. Heraf udgør den vestlige banes areal ca. 8500 m2. Kunstgræsbanerne er 

såkaldt 3-generations baner, med sand og gummigranulat som fyld-materiale (infill). 

 

8.2. Banernes opbygning 

De to baner har forskellige opbygning (Figur 1), men afsluttes i begge tilfælde med et 5-

6 cm højt kunstgræstæppe med fyld-materiale af silica-/kvartssand og SBR7 (ELT8) 

gummigranulat.  

 

Den vestlige bane er opbygget af følgende lag: 5 cm gruslag, 4 cm perlesten, 10 cm 

nøddesten, 20 cm singels. Drænene er gravet 30 cm ned i råjorden, og graven fyldt med 

filtergrus. Der er endnu ikke valgt entreprenør, og derfor kan ansøger ikke levere 

datablade og specifikationer for de specifikke materialer, dvs. kunstgræstæppe, lim, 

limtape og gummigranulat for den vestlige bane. 

 

Den østlige bane er opbygget af følgende lag: 15 cm stabilgrus, 20 cm bundsikringslag 

der også består af grus, og et drængruslag hvori drænet er placeret.  

 

 

 
7 SBR: styren-butadien-gummi – en kunstig gummiblanding, som består af ca. 25% styren og 75% 
butadien. 
8 End-of-Life Tyres. Granulat fremstillet af et input-materiale udelukkende bestående af udtjente 
dæk 
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Figur 1. Skitseret tværprofil af banernes opbygning. Originaltegningerne kan findes i ansøgningsmaterialet.  

 

8.3. Afløbssystemets opbygning 

I den vestlige kunstgræsbane ligger der gamle dræn med indbyrdes ca. 10 meters 

afstand, som hidrører fra dengang banen henlå som grusbane. I forbindelse med 

etableringen af kunstgræsbanen, blev der i 2006 suppleret med yderligere 2 stk. nye 

drænstrenge Ø80/92 mm placeret mellem hver af de eksisterende dræn, således at 

drænafstanden mellem de nye og gamle dræn er henholdsvis 2,5 m og 5,0 m. Da en 

mindre baneudvidelse forventes på banens nordlige og sydlige sider, planlægges disse 

arealer suppleret med dræn anlagt som banens øvrige dræn. 

 

Afvanding i form af banedræn Ø80/92 fra den østlige kunstgræsbane (Øst/2013) ledes 

via hoveddræn Ø113/126 i den ældste bane (Vest/2006) via tæt Ø160 mm plastledning 

til sandfangsbrønd placeret midt på den vestlige langside af den vestlige banen. Herfra 

afledes vandet via Ø150 mm betonledning, som nord for banerne er tilsluttet til 

Novafos’ regnvandssystem, som har udledning til Usserød Å. Usserød Å har videre 

udløb i Nive Å, med Øresund som slutrecipient. 

 

Som forsinkelse i forhold til nedsivning og drænafledning, vurderes alene nøddestens- 

og singels-laget i den vestlige bane at indeholde et porevolumen i størrelsen ca. 765 m3 

(8.500m2 x 0,3m x 0,3). For at sætte dette volumen i perspektiv, og i øvrigt uden at tage 

hensyn til fordampning og opfugtning i baneopbygningen (grusbærelag og kvarts-
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/silicasand), vil dette volumen svare til ca. 6 koblede skybrud9. Et skybrud 

defineres jf. DMI som en nedbørsintensitet på mere end 15 mm på 30 minutter. Ud fra 

en analyse af strømningsveje (bilag 2, figur 3) ses, at afstrømning sker fra øst til vest, 

således at eventuelt afstrømmende vand fra den østlige bane, må formodes 

tilbageholdt i den vestlige banes stenlag.  

 

8.4. Vandbalance, tilslutnings- og nedsivningssmængder 

Årsnedbøren er beregnet til 10.900 m3, ud fra banernes samlede areal og en årlig 

middelnedbør på 686 mm10. 

 

Ansøger tager udgangspunkt i DHI’s modellerede massebalance for drænvand i 

kunstgræsbaner11. Ud fra rapporten vurderer ansøger, at fordampning fra banen, 

infiltration og afledning fra drænene, er hhv. 26 %, 71-74 % og 0-4 % (Figur 2). Denne 

fordeling gælder, hvor der er tale om en råjord der indeholder blandet sand og ler, og 

hvor drænrør ligger med en afstand mellem 3 og 6 meter. Såfremt man vælger at tage 

udgangspunkt i GEUS jordartskort, og derfor antager at udgangsmaterialet er 

moræneler, er fordelingen mellem infiltration og dræning hhv. 40-52 % og 10-34 %. 

 

Nedsivningsmængder 

Med basis i ovenstående beregner ansøger, at den samlede årlige nedsivningsmængde 

er mellem 7.739-8.066 m3. Ved moræneler som udgangsmateriale er 

nedsivningsmængden 4.360-5.668 m3 pr. år. 

 

Afledningsmængder 

Regnmængden, der ledes til drænsystemet, vil, jf. ovenstående betragtning være i 

størrelsen ca. 0-436 m3/år ved blandet ler og sand, og ca. 1.090-3.706 m3/år hvis 

udgangsmaterialet er moræneler. Der vandes ikke på banerne.  

 

Novafos’ regnvandsledning leder i sidste ende via udløb U43 ved renseanlægget, til 

Usserød Å. I henhold til Hørsholm Kommunes spildevandsplan 2018 ledes der årligt ca. 

81.565 m3 vand ud via U43. Bidraget fra kunstgræsbanen vil dermed maksimalt udgøre 

4,5 %12 af vandet der udledes via U43, i det tilfælde at udgangsmaterialet er 

moræneler.  

 

 
9 Ca. 90 mm = 90 l/m2 = [(1000 x 765 m³)/8.500 m²] 
10 IDA Spildevandskomiteens regneark til Skrift 30, Regional regnrække version 4.1 
11 DHI (2017) ”Koncept for regulering af drænvand fra nye kunstgræsbaner” 
12 (3.706 m3/81.565 m3 *100)% 
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Figur 2. Vandbalance for 15 forskellige kunstgræsbane-scenarier fordelt på fordampning/initialtab, 
infiltration og drænflow opgjort i procent af bruttoregn (100%). Med gul markering ses de to aktuelle typer 
udgangsmateriale, og deres vandbalance. Kilde DHI 201711. 

 

8.5. Natur- og planforhold 

 

Statens vandområdeplaner 

Usserød Å er et målsat vandløb i Statens vandområdeplaner, og er aktuelt vurderet til 

dårlig økologisk tilstand, som følge af især fisketilstanden. Den kemisk tilstand er ikke-

god, som følge af miljøfremmede stoffer, hvor det er anthracen, som er årsag til den 

kemiske tilstand. Miljømålene for Usserød Å er hhv. økologisk og kemisk god tilstand, 

men for begge parametre er det vurderet, at der er risiko for manglende 

målopfyldelse i 2027. 

 

Den målsatte Nive Å’s nuværende tilstand er dårlig økologisk tilstand, som følge af især 

vurdering af makrofytter og fisk. Den kemiske tilstand er ukendt. Miljømålene for 

vandløbet er hhv. økologisk og kemisk god tilstand, og der er ikke risiko for manglende 

målopfyldelse i 2027 ift. den økologiske tilstand, dog kan målopfyldelsen ikke 

risikovurderes ift. den kemiske tilstand. 

 

Kommuneplan 

Arealet er i gældende kommuneplan udlagt som område med offentlig adgang.  Disse 

områder anvendes til offentlige formål, fx institutioner og faciliteter til fritids- og 

kulturformål, og projektet er i overensstemmelse med Kommuneplanens indhold for 

området.  

 

Lokalplan 

Arealet er dækket af lokalplan 179, og projektet er i overensstemmelse lokalplanens 

indhold. 

 

Spildevandsplan 

Arealet er medtaget i gældende spildevandsplan som fælleskloakeret, og matriklen 

indeholdes i opland A51, som dækker de to kunstgræsbaner, samt det tilstødende 
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vestlige areal. Der må som udgangspunkt afledes overfladevand svarende til 10 

% af matriklen, uden at vandet skal forsinkes. 

 

§3-naturbeskyttelse 

Projektarealet er ikke omfattet af reglerne om naturbeskyttelse. Den nærmeste 

beskyttede naturtype er Dronningedam, en §3-beskyttet sø, som ligger ca. 460 m 

sydøst for banen. Der er ikke registreret forekomst af fredede eller beskyttede arter i 

eller omkring kunstgræsbanen, eller i Dronningedam. 

 

Usserød Å og Nive Å, som modtager drænvandet via offentlig regnvandsledning, er 

begge § 3-beskyttede vandløb, og der må således ikke foretages tilstandsændringer i 

disse, eller dele af disse.  

 

Usserød Å’s sommervandføring er i ca. 100 l/s, og den målte og modellerede 

medianmaksimum vandføring i vintersituation i omegnen af 1m3/s ved udløbet13. 

 

Natura 2000 

Nærmeste Natura 2000-område ligger 1,4 km syd for projektområdet, område nr. 259 

Folehaveskov, samt Habitatområde nr. 268 af samme navn. 

 

8.6. Jord- og grundvandsforhold 

 

Jord 

Ifølge GEUS jordartskort (1:25.000) består udgangsmaterialet i hele arealet af 

moræneler (bilag 2, figur 2).  

 

Der er i oktober 2012 udført 10 orienterende geotekniske boringer i området, med 

dybde mellem 2 og 4 meter under terræn (bilag3). Boringerne er udelukkende 

foretaget på arealet for den østlige bane. Ved etablering af den nuværende østlige 

bane, foretog man en afgravning af 40-50 cm vækstlag og overjord (muld) for 

opbygning af kunstgræsbanen. 

 

Jordprøverne bærer præg af, at der sket aktivitet i området, og således indeholder 

prøverne fyldaflejringer indtil dybder mellem ca. 0,5 – 4 meter under terræn, svarende 

til hhv. kote 17,4 og 13,7. I de fleste af boringerne træffes moræneler og -sand, samt 

smeltevandssand i begrænset omfang. Ved 2 meter under terræn var der i 7/10 prøver 

truffet ler eller moræneler.  

  

Grundvand 

 

 
13 Niras for Novafos (april 2021): Robusthedsanalyse Usserød Å, Donse Å Gedevadsrenden og 
Nivå 



 
 

 
 

 

  
  

Sagsnr: 22/957 

18/28 

Nedsivning af regnvand sker til det øvre sekundære grundvandsmagasin, 

hvorfra en del af vandet vil afstrømme til nærmeste recipient, og en del vil infiltrere til 

det primære grundvandsmagasin. I den geotekniske undersøgelse af den østlige bane, 

blev der i en af prøverne konstateret frit vandspejl ved borearbejdets afslutning (2,4 

m.u.t). Der er ikke i øvrigt redegjort for resultater af grundvandspejling i rapport eller 

ansøgning. 

 

Ifølge GEUS (for SDFE) modelberegning, er den mest sandsynlige vintergrund-

vandstand for arealet mellem ca. 1,1 og 1,7 meter under terræn (bilag 2 figur 4).  

 

Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, men udenfor 

indvindingsområde. Grundvandsstrømningen i det primære grundvandsmagasin er jf. 

Region Hovedstadens potentialekort imod østnordøst.  

 

Nærmeste: Afstand Retning (i forhold til banerne) 

Drikkevandsboring 1,2 km Sydøst 

Markboring (golfbane) 265 m Nordnordøst 

BNBO (BoringsNært BeskyttelsesOmråde) 1,0 km  Sydøst 

Indvindingsopland 530 m Primært syd og sydøst 

Grundvandsdannende opland 520 m Vest 
Tabel 2. Tabel over grundvandsparametre af interesse i området. 

 

8.7. Jordforurening 

Arealet er ikke V1- eller V2-kortlagt, men er områdeklassificeret, da det ligger i byzone. 

 

 

9. Opsummering af ansøgers vurdering i henhold til BAT14  

 

9.1. Ansøgers redegørelse for valg af banetype og fyldmateriale  

”Det miljømæssige perspektiv er komplekst, idet f.eks. genanvendelse af SBR/ELT f.eks. 

er bæredygtigt set i lyset af genanvendelse/cirkulær økonomi. Alternative 

gummigranulater som f.eks. EPDM eller TPE har vist sig indholdsmæssigt også at 

indeholde zink i koncentration svarende til SBR/ELT. Disse alternative gummigranulater 

er jomfruelige produkter specielt fremstillet til formålet samt typisk produceret i 

Sydeuropa (emission i form af transport), hvor der er tale om et ressourceforbrug, mens 

SBR/ELT er et genbrugsprodukt produceret i Danmark.  

 

Kunstgræsbaner uden performance-/stødabsorberende infill vurderes fra vores side at 

have kortere levetid, er dyrere samt har ringere fodboldfunktionelle egenskaber. 

 

 
14 Bedste tilgængelige teknologi, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 100 af 19/01/2022) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/100
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Derfor anbefales denne typer af kunstgræsbaner IKKE anvendt, hvor den 

primære brugergruppe er fodboldspillere. Der har været forsøgt med flere forskellige 

alternative typer af performance-/stødabsorberende infill, herunder bl.a. kork, geofill 

(blandingsprodukter af kokosfibre, skaller og kork), olivenkerner, coated sand, 

sukkerrørsprodukter m.v. 

Flere af disse alternative typer af infill kan indeholde et naturligt højt vandindhold, 

hvilket gør dem udfordrende at vedligeholde i netop vinterhalvåret, hvor 

kunstgræsbanerne er tænkt at erstatte naturgræsbanerne i denne periode.   

 

 til renovering af den vestlige bane baseres i høj grad på holdbarhed og 

foldboldfunktionalitet.”  

 

Derudover har ansøger argumenteret, at eftersom anlægget er eksisterende, så er valg 

af en anden type fyldmateriale ikke være en mulighed. Ansøger har i stedet fremsendt 

data for materialer, som ansøger forventer er sammenlignelig ift. materiale og 

udvaskningsrisiko, herunder udvaskningstests og REACH-erklæringer.    

 

9.1 Tiltag for begrænset spredning af mikroplast 

Ansøger har i sit projekt redegjort for tiltag til at begrænse spredning af gummigranulat 

til de omgivende arealer, fra den vestlige bane. Efterfølgende har ansøger oplyst, at 

man ved renovering af den østlige bane, indenfor en 5-årig periode, vil opsætte 

tilsvarende foranstaltninger for denne bane.  

 

Hegning omkring kunstgræsanlægget 

”Omkring den – vestlige – kunstgræsbane, som udskiftes under nærværende projekt, 

suppleres der med cirka 45 m, 2 m højt galvaniseret panel-/gittermåttehegn på hver 

side af det eksisterende 4 m høje hegn på den nordlige kortside. 

 

Langs med den vestlige bane-/langside etableres cirka 117 m, 1,1 m højt 

tilskuerrækværk også i galvaniseret udførelse udfyldt med panel-/gittermåttehegn 

mellem hegnsstolper. Langs med den sydlige kortside er i dag et eksisterende panel-

/gittermåttehegn. I banens sydvestlige hjørne monteres en ny 1,25 m bred låge, 2 m høj 

ind til belægning på den vestlige langside, hvor tilskuere kan opholde sig, udenfor selve 

banen.” 

 

Granulatsluser og granulatfang 

”I den sydlige ende, hvor der i dag er en 4 m bred dobbeltfløjet driftslåge, etableres der 

en granulatsluse bestående af galvaniseret gitterriste med en forsænket og permeabel 

flisebelægning, så det er muligt at tilbageholde gummigranulat fra driftsmateriel. 
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Ved brugerind- og udgang i det sydøstlige hjørne af den østlige bane etableres 

der ved den nuværende portlåge en granulatsluse bestående af galvaniseret gitteriste 

samt bænke omkring denne. 

 

Elefantristene etableres i en bredde, som vil sørge for, at både brugere og driftsmateriel 

ikke vil kunne undgå at skulle passere hen over disse. Der sættes bænke i granulatslusen 

ved brugerindgang/-udgang, således kan brugerne sætte sig og banke/børste tøjet samt 

evt. tømme fodboldstøvler eller sko i dette område. 

 

På hegnets sydlige, vestlige og nordlige sider monteres der nederst på hegnet et 

granulatfang i form af en sejldug med højde cirka 50 cm på hegnet samt et understykke 

(skørt) med højde cirka 20 cm.” 

 

9.2. Valg af materialer 

 

Fyldmateriale 

Ansøger redegør for, at indholdet af skadelige stoffer i granulerede bildæk er støt 

faldende, grundet ikrafttræden af EU-lovgivning på området. For gummigranulat er 

fremsendt sikkerhedsdatablad og udvaskningstest. Af databladet fremgår, at 

gummigranulatet ikke er omfattet af REACH-registrering15. Udvaskningstesten 

analyserer for 6 tungmetaller, og resultatet gives i <mg/l.  

 
Figur 3. Resultat af årlig udvaskningstest (2019) for 
gummigranulat fra leverandøren Genan A/S. Se det 
fulde dokument i bilag 3. 

Ansøger har ligeledes fremsendt analyseresultater for drænvand fra en allerede 

etableret kunstbane, som ansøger vurderer, har en lignende opbygning. Resultaterne 

 

 
15 REACH regulativet (1907/2006/EC): https://europa.eu/youreurope/business/product-
requirements/chemicals/registering-chemicals-reach/index_da.htm  

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/chemicals/registering-chemicals-reach/index_da.htm
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/chemicals/registering-chemicals-reach/index_da.htm
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viser enkelte overskridelser af det generelle miljøkvalitetskrav for flere 

tungmetaller, for de målte parametre. 

 

Kunstgræstæppet 

Som vurderingsgrundlag for kunstgræstæppet, er der fremsendt sikkerhedsdatablad, 

udvaskningstest og REACH certifikat for leverandøren Polytan. Resultaterne overskrider 

ikke miljøkvalitetskravene. 

 

Lim og limtape 

Ansøger angiver i ansøgningen, at limtypen vil afhænge af vejrmæssige faktorer, og at 

der kan være stor variation mellem produkterne. Derudover beskriver ansøger, at limen 

som ikke er biologisk nedbrydeligt, ikke har tendens til ophobning i organismer, men 

kan være svagt toksisk i akvatiske miljøer. Der er ikke inkluderet datablad for lim og 

limtape i ansøgningsmaterialet. Som bilag til ansøgningen er inkluderet REACH-

erklæring for både lim og limtape fra producenten PKI. I denne erklæring skriver 

producenten under på, at produktet ikke indeholder stoffer der er opført på 

kandidatlisten i koncentrationer over 0,1 vægt-% (w/w). 

 

9.3. Vinter- og ukrudtsbekæmpelse 

Ansøger angiver, at snerydning primært vil ske mekanisk, med oplag af sne på de ydre 

randzoner af kunstgræsbanen. Ved behov for yderligere tiltag, vil alternative tømidler 

blive benyttet i begrænset omfang. Ansøger har i ansøgningsmaterialet inkluderet 

sikkerhedsdatablade for et produkt med indhold af hhv. CMA og KF, og vurderer, at 

brugen af disse på banen ikke vil medføre en betydelig påvirkning af Usserød Å, grundet 

fortyndingsfaktor og begrænset brug af midlerne. 

 

Ansøger angiver, at der ikke vil blive benyttet pesticider på banerne. 

 

 

10. Miljøteknisk vurdering 

 

10. 1. Indledende bemærkninger 

Geoteknisk data er ikke tilgængelig for den vestlige bane, og datagrundlaget for den 

østlige bane peger ikke entydigt på en bestemt jordsammensætning. Derfor vurderer 

Hørsholm Kommune nedsivnings- og tilslutningsmængder baseret på worst case 

scenario for begge.  For afledning til kloak antages derfor, at udgangsmaterialet består 

af moræneler, med lav infiltration, og tilsvarende større afledning via dræn. For 

nedsivning baseres vurderingen derimod på antagelsen, at råjorden indeholder en stor 

mængde sand blandet med ler.  

 

I litteraturen findes et stort datagrundlag for udvaskning af stoffer fra baner med infill 

af sort SBR gummigranulat. DHI har indsamlet data fra en lang række baner og finder, at 
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mange forskellige indholdsstoffer kan afgives til drænvandet11. Der ses 

overskridelser af miljøkvalitetskravene for ferskvand på flere forskellige tungmetaller16, 

DEHP, og nonyl- og octylphenoler. Der ses desuden en stor spredning på koncentration 

af de forskellige stoffer i prøverne, hvilket tyder på, at der er forskel på indhold og 

udvaskningsgrad for de forskellige producenter.  

 

Da ansøger ikke har valgt entreprenør, og derfor ikke kender de producenter er vælges 

til levering af banematerialer, vil vurdering ske på baggrund af data for lignende 

produkter, som dokumenteret i ansøgningsmaterialet. Hørsholm Kommune finder det 

dog nødvendigt, at der eftersendes data for de valgte produkter, når de kendes, og at 

Hørsholm Kommune på den baggrund kan udføre en konkret vurdering.    

 

10.2. Vurdering af afledning af drænvand til Usserød Å 

Baseret på fremsendte udvaskningstests, er det usikkert om det ufortyndede perkolat 

kan overholde de generelle miljøkvalitetskravene for vandløb. Dette skyldes, at 

nøjagtigheden på resultaterne (mg) ikke svarer til miljøkravenes nøjagtighed (µg/l). 

Samtidig ses mindre overskridelser af kravværdierne for flere tungmetaller i de 

fremsendte analyseresultater for en sammenlignelig bane.  

 

Drænvandet afledes via offentlig regnvandsledning til Usserød Å, via udløbet U43. 

Afledning af drænvand fra kunstgræsbanerne, vurderes til maksimalt at udgøre i 5 % af 

den årlige udledning via U43.  

Den målte og modellerede vandføring for Usserød Å er i sommerperioden i omegnen af 

0,1m3/s ved udløbet. Således svarer drænvandet til maksimalt 0,1 % af den samlede 

vandføring i Usserød Å på udledningspunktet.  

 

Under forudsætning af, at de valgte materialer forurener mindre eller tilsvarende de i 

ansøgningen beskrevne, vurderer Hørsholm Kommune, at det afledte drænvand kan 

overholde både de generelle og de absolutte miljøkvalitetskrav for udledning til 

Usserød Å, under antagelse af en ca. 5X fortyndingsfaktor. Denne fortyndingsfaktor er 

jf. ovenstående redegørelse konservativ af natur.  

 

Der kan være stor variation i den type og koncentration af stoffer som udvaskes, alt 

efter valg af producent.  Dertil er der ikke testet for alle relevante stoffer i de 

fremsendte udvaskningstests.  

Derfor finder Hørsholm Kommune det nødvendigt at undersøge og godkende data for 

de valgte materialer, når der er valgt materialeproducent. Det vurderes samtidig 

nødvendigt at opstille et analyseprogram for stofindhold i drænvandet, således at 

vurderingen efterprøves med data.  

 

 
16 Især zink, bly, kobber, cadmium, nikkel, kobolt, arsen og krom. 
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Ansøger oplyser, at der i begrænset omfang vil blive vinterbekæmpet med alternative 

tømidler som CMA (Calciummagnesiumacetat ) og Kaliumformiat. Disse produkter har 

et højt iltforbrug under nedbrydning, og kan således forårsage iltsvind i vandmiljø. 

Hørsholm Kommune vurderer, at brug af produkterne i små mængder ikke vil påvirke 

tilstanden i Usserød Å. Dog medtages i måleprogrammet parametre for iltindhold og -

forbrug.  

  

Ansøger oplyser, at der ikke vil blive brugt pesticider i forbindelse med 

ukrudtsbekæmpelse på banerne, og dette vil derfor ikke udgøre en risiko for 

recipienten.  

 

10.3. Vurdering af vandmængder og flow 

Afvandingsmængderne er baseret på modellering, bl.a. ud fra råjordens beskaffenhed, 

hvilket ikke vurderes til at være fuldstændigt belyst på baggrund af fremsendte 

geotekniske data. Grundet især den vestlige banes store forsinkelsespotentiale, 

forventes afledningen ikke at føre til overbelastning af den offentlige regnvandsledning, 

og ej heller forværring i spidsbelastningssituationer i Usserød Å. Af samme årsag 

vurderes projektet ikke at overskride en afløbskoefficient der svarer til direkte afledning 

fra 10 % af matriklens areal, jf. afsnit 8.6 omkring spildevandsplanens bestemmelser. 

 

I det tilfælde, at drænvandets stofindhold adskiller sig fra tag- og overfladevand, 

opkræver Novafos vandafledningsbidrag for det afledte vand. Derfor finder Hørsholm 

Kommune det nødvendigt, at der opsættes en vandmåler umiddelbart før 

stikledningens tilslutning, hvis der ikke indgås en aftale med Novafos om teoretisk 

beregning af afløbsmængder. 

 

Ud fra de beregnede vandmængder, samt den indbyggede forsinkelseskapacitet i 

banerne, vurderer Hørsholm Kommune, at recipienten Usserød Å ikke belastes 

hydraulisk.   

 

10.4. Vurdering af jord- og grundvandsrisiko 

Miljøstyrelsen konkluderer i deres kortlægningsrapport over kunstgræsbaner18 således: 

”Det foreliggende datamateriale indikerer, at grundvandsrisikoen forbundet med 

udvaskning fra selve kunstgræsset er meget afhængig af, hvilket infill-materiale der 

anvendes. Det mest solide datagrundlag omfatter potentiel udvaskning fra sort SBR 

infill. De foreliggende data indikerer, at stofindholdet i drænvand i værste fald kan 

overskride grundvandskvalitetskriterierne for arsen, bly, cadmium, krom-total, kviksølv, 

nikkel, zink, DEHP og total-kulbrinter. På grund af en begrænset nedtrængningsdybde 

vurderes det, at der indenfor en kunstgræsbanes levetid ikke er risiko for overskridelse af 

grundvandskvalitetskriterier, såfremt grundvandsspejlet ligger mere end ca. 1 meter 

under terræn.” 
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Banerne er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser, men ikke indenfor 

et indvindingsområde. Ud fra data er det overvejende sandsynligt, at højeste 

sekundære grundvandsspejl (vintersituation bilag 2, figur 4) er minimum 1 meter under 

terræn.  

 

Miljøstyrelsen anbefaler dog, at der udføres en konkret vurdering af grundvandets 

sårbarhed over for udvaskning på lokaliteten. De skriver således: 

”Ved en risikovurdering, som evt. kan baseres på udvaskningstests, bør fokus især rettes 

imod det forholdsvis mobile metal zink, som kan forekomme i relativt høje 

koncentrationer.” 

 

I ansøgningsmaterialet indgår udvaskningstests for en sammenlignelig type 

gummigranulat, samt datablade og REACH-erklæringer for hhv. kunstgræstæppet og 

lim/-tape. Af resultaterne kan udledes, at ingen af de analyserede stoffer overskrider 

jordkvalitetskriterierne17.  

 

Ansøger oplyser, at der kun i begrænset omfang vil blive vinterbekæmpet på banerne, 

og kun med alternative tømidler som CMA (Calciummagnesiumacetat) og 

Kaliumformiat, som ikke er problematiske i forhold til grundvandsmagasinet.   

Ansøger oplyser også, at der ikke vil blive brugt pesticider i forbindelse med 

ukrudtsbekæmpelse på banerne.  

 

Det er, baseret på ovenstående, Hørsholm Kommunes vurdering, at nedsivning af 

perkolat fra kunstgræsbanerne ikke er forbundet med risiko for forurening af 

grundvandet. Ydermere er afstande til boringer, BNBO mv. stor og med undtagelse af 

en enkelt markboring er grundvandsstrømmen også væk fra disse. Dette giver en ekstra 

sikkerhed oveni.  

 

Vurdering af anlægsmæssige tiltag til indeslutning af gummigranulat  

Der er i ansøgningsmaterialet beskrevet tiltag til at forhindre spredning af 

gummigranulat. Herunder: 

- opsætning af hegn og granulatfang, kantning om banen, samt en spillersluse 

med elefantrist og bænke (kun vestlig bane).  

- vinterbekæmpelse udføres primært som fysisk fjernelse af sne, med oplag 

indenfor banens areal.  
 

 

 
17 Miljøstyrelsen (opdateret juli 2021): Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord 
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Ovenstående tiltag vurderes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 

anbefalinger18, men der kan peges på visse mangler, som vil blive stillet som vilkår for 

tilladelse til projektet. Disse mangler er: 

- anlægstiltag mod spredning af gummigranulat fra den østlige bane. 

- alle indgange til banerne skal inkludere sluseforanstaltninger.  

- åbne kloakriste i de nærmeste omgivelser skal skiftes til lukkede dæksler. 

- opsætning af brugerretningslinjer. 

- driftsplan for afløb og vedligeholdelse af banerne 

- når de nævnte foranstaltninger er på plads, bør gummigranulat på omgivende 

arealer fjernes. 
 

10.5. Habitatvurdering 

Spildevandshåndtering for kunstgræsbanerne vurderes ikke at påvirke et Natura 2000-

område. 

 

10.6. Samlet vurdering 

Overordnet vurderer Hørsholm Kommune, at det er natur- og miljømæssigt forsvarligt 

at tillade afledning og nedsivning af drænvand fra de beskrevne kunstgræsbaner, under 

opfyldelse af de i tilladelsen givne vilkår. I vurderingen er især lagt vægt på følgende: 

- banerne er eksisterende, og valg af alternativ banetype eller fyldmateriale er 

ikke umiddelbart gennemførligt. 

- der redegøres for sammenlignelige materialers overholdelse af gældende 

miljøkrav, og konkret benyttede materialer vil leve være af tilsvarende, eller 

miljømæssigt overlegen beskaffenhed.  

- der opstilles analyseprogram, således at der kan sættes ind ved eventuelle 

overskridelser af de fastsatte miljøkrav. 

- Banerne indeholder et stort forsinkelsesvolumen, og medfører derfor ikke 

hydraulisk belastning i hverken regnvandssystem eller recipient.  

- Der opsættes anlægstekniske, drifts- og brugermæssige foranstaltninger til at 

forhindre spredning af gummigranulat. 

- Der benyttes ikke kloridholdige tømidler, ligesom der ikke benyttes pesticider til 

ukrudtsbekæmpelse. 

 
 

 

 

 

 

 
18 Miljøstyrelsen (2018) Vejledning om kunstgræsbaner: ISBN 978-87-93710-25-2 
    Miljøstyrelsen (2018) Kunstgræsbaner – kortlægningsrapport: Miljøprojekt nr. 2000 
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BILAG 2 – KORTMATERIALE 
 

 
Figur 1. Matrikelkort, udsnit fra Hørsholm Kommunes Netgis. Kunstgræsbanerne ses i midten, med 
mørkegrøn farve. 

 
Figur 2.Udsnit fra ScalgoLive. GEUS jordartskort (1:25.000), hvor det ses, at banerne næsten i deres helhed 
er placeret indenfor jordtypen moræneler. Umiddelbart vest for arealet ses en sydøstgående tunge med 
smeltevandsgrus. 
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Figur 3. Udsnit fra ScalgoLive skybrudsanalyse. Det ses, at vandets strømning på banearealerne sker fra øst 
til vest. 
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Figur 4. Udsnit fra ScalgoLive, som viser modellering af det terrænnære grundvandsspejl i vintersituation. 
Modelberegnet i "DK-Model HIP" for perioden 1990-2020. Modelberegningen er udført i 100 m opløsning 
og nedskaleret til 10 m via maskinlæring. Udarbejdet af GEUS for SDFE.  

 


