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Hej Kristine 
 
I forlængelse af vores seneste møde fremsendes som ønsket hermed supplerende oplysninger/bemærkninger i form af 
mailnotat således: 
 

1. Omkring den 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. 
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. 

 
2. 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. 
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. 

 
3. Det aftaltes, at DJ & Co. besigtiger den eksisterende sandfangsbrønd placeret midt på den vestlige langside og 

vender tilbage med informationer om udformning. 
 

4. Det aftaltes, at eksisterende brønd med rist i kunstgræsområdets sydøstlige hjørne udskiftes til tæt dæksel. 
 

5. Det kan oplyses, at der ikke er foretaget nogen former for terrænregulering i forbindelse med etablering af den 
østlige kunstgræsbane tilbage i 2012/2013. 
Der er afrømmet/afgravet cirka 40-50 cm vækstlag og overjord (muld) for opbygning af kunstgræsbanen. 
Der er anvendt cirka 20-30 cm bundsikringsgrus (0-80) og cirka 15 cm GAB-grus (0-16) på den østlige 
kunstgræsbane som vedhæftet i denne mail. 

 
6. Den vestlige kunstgræsbane udvides med cirka 264 m2 i den nordlige ende og cirka 194 m2 i den sydlige ende. 

Det samlede areal for begge baner ændres derfor fra ca. 15.429 m2 til ca. 15.887 m2 (samlet tillæg på 458 m2). 
Samlet regnvandsmængde på kunstgræsanlægget ændres derfor fra ca. 10.585 m3/år til ca. 10.900 m3/år. 
Regn-/drænmængden der ledes til drænsystemet vil derfor på tilsvarende vis ændre sig fra det tidligere anførte 
105-425 m3/år til 109-436 m3/år. 



2

Afløbsmængden vurderes ikke ændret i forhold til det maksimalt anslåede på ca. 4,8 l/s. 
Det kan overvejes at montere en afløbsregulator i den eksisterende sandfangsbrønd, alternativt i en ny 
regulatorbrønd. 
Der forventes suppleret med et ekstra dræn i hver ende ved udvidelserne og ,drænene bliver placeret i cirka 
samme dybde og med tilsvarende filtermateriale omkring. 

 
7. Vi har en forventning om at det er gummigranulat fra den danske virksomhed Genan, Viborg som de aktuelle 

tilbudsgiverne vil anvende som leverandør. 
Jeg vedhæfter datablad på gummigranulat fra virksomheden Genan. 
Jeg mener at huske, at gummigranulatet (med samme fraktion) på den østlige banen er SBR (ELT) fra svenske 
Ragn Sells, men har ikke noget datablad liggende for dette. 

 
8. Kunstgræsbanerne bliver IKKE vandet. 

 
9. Man kan godt tage jordprøver af den vestlige bane eller omkring denne. 

Er det et analyseresultat under gruslagene i banen ?  
Hvilke parametre ønskes i så fald undersøgt. Er det standardpakken ? 
Hvad er hensigten/formålet med resultatet udenfor banen henholdsvis i banen ?  

 
10. Vurderinger af alternativer fra et miljømæssigt perspektiv, under hensyntagen til økonomi og spillemæssige 

egenskaber. 
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. 
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.   

 
11. I forhold til høringssvar fra NOVAFOS har vi følgende bemærkninger vedrørende betaling af afledningsafgift. 

 
NOVAFOS henviser til Betalingslovens §2a som angiver følgende: 
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1. Der i stk. 1 ”For afledning til et spildevandsforsyningsselskab AF SPILDEVAND, herunder ….. 

Jeg mener ikke der er tale om vand, der direkte kan defineres som spildevand, da det er komparativt med 
overfladevand fra tage og fra villaveje. 

 
2. I forhold til stk. 2, henviser vi bl.a. til ”Koncept for regulering af drænvand fra Kunstgræsbaner, DHI 2017” hvor 

der anføres følgende: 
 

 

 
 

Henset til formuleringen under stk. 2, mener vi ikke at der skal betales afledningsbidraget (ej heller de anførte 
25 %), da der er tale om drænvand, som kan sidestilles med tag- og overfladevand, der ikke genanvendes. 

 
3. NOVAFOS anfører at vi har baseret resultaterne på de to bedste dræningsevner. 

Vi har anvendt den viden, der er opnået ved udførelsen af geotekniske undersøgelser og mener ikke at der er 
noget af det fra NOVAFOS side der giver anledning til at anfægte dette. 
Modstridende fra NOVAFOS kan desuden ses i deres anførte ”Jordlagene i området må derfor formodes at være 
omlejret og gennemgravet og der vil næppe være sammenhængende (vandstoppende) lerlag selv om der er 
truffet ler/moræneler”. 
Dette beskriver netop, at der på området må forventes en høj infiltration af det overfladevand, som lander på 
anlægget. 
Derfor giver vores forundersøgelser samt NOVAFOS eget citat her ovenfor ikke belæg for at anvende et 
forsigtighedsprincip og en dræning større end anvendt i beregningerne. 
 

12.  Ift. BAT-vurdering henvises der til ansøgningen, hvor materialerne er vurderet iht. BAT. 
 
13. Bemærkninger til råudkastet til tilladelsen: 
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a. Udlederkrav gennemsnit og maksimale værdier bør være inkl. fortyndingsfaktor (X10), da banen 
udgør en mindre del af et større vandopland til recipienten. Se krav fra en tidligere tilladelse i 
Køge Kommune, hvor vandet udledes til et § 3-bekyttet vandløb. 

 
b. Kviksølv, cobolt og kulbrinter bør ikke indgå som analyseparametre. Kviksølv og cobolt vurderes 

ikke at være stoffer, som er relevante ift. indholdsstoffer i materialerne. Koncentrationen af 
kulbrinter vurderes jf. DHI ikke at udgøre en risiko ved udledning. 

c. Hvorfor er grænseværdien for suspenderet stof sat til 25 mg/l – erfaringsmæssigt bliver vi mødt 
med 30 mg/l? 

d. COD og BI5 – har ingen relation til aktiviteterne på banen og bør således ikke indgå som 
analyseparameter. 
 

Såfremt du har nogen spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, er du naturligvis velkommen.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Louise Stenander 
Teamleder, Miljørådgiver 
Cand. Scient. Geografi og miljøplanlægning 
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Fra: Kristine Dyrnum [mailto:kdy@horsholm.dk]  
Sendt: 29. juni 2022 17:02 
Til: Louise Stenander <ls@dj-mg.dk>; Jørgen Hegner <JHe@dj-co.dk> 
Cc: Sidsel Brædder Vinther <siv207@horsholm.dk> 
Emne: supplerende spørgsmål - Kunsgræsbaner i Hørsholm Idrætspark 
 
Kære Louise og Jørgen CC Sidsel 
 
Som aftalt på dagens fremsendes det arbejdsdokument, som er råudkastet til tilladelsen. Jeg 
understreger, at det er under udarbejdelse, og udelukkende fremsendes, så I kan få et indtryk af hvad 
tilladelsen vil indeholde, og hvilke vilkår der er medtaget.  
 
Herunder er desuden de spørgsmål som har meldt sig i processen, og som jeg gerne modtager svar på. 
Jeg modtager også meget gerne jeres kommentarer til Novafos høringssvar. 
 

1. Hvor meget terrænregulering/afgravning er der sket på den østlige bane ifm. etablering af 
kunstgræsbanen, dvs. efter den geotekniske undersøgelse? 

2. Bundsikringslaget på den østlige bane, hvad består det af? 
3. Bliver de nye, supplerende dræn på den vestlige bane placeret i samme dybde og på samme måde 

som de eksisterende? 
4. må jeg bede om datablade på det granulat som aktuelt bruges på banen, samt mærke og datablad 

på det østlige kunstgræstæppe, hvis det kan opdrives. 
5. Bliver banerne vandet? Og i så fald hvor storemængder vand benyttes der årligt? 
6. Kan man tage jordprøver af den vestlige bane, eller omkring den? 
7. Vurdering af alternativer fra et miljøperspektiv, under hensyntagen til økonomi og spillermæssige 

egenskaber? 
8. BAT ift. materialevalg, evt. hvis der indskrives noget om dette i udbuddet (krav om 

udvaskningstests, grænseværdier for samme mv) 
 
Angående analyse af drænvandet 
Vi har talt sammen om at udtage en vandprøve under eksisterende forhold. Det komme jeg til at sætte 
ind som et vilkår, således at vi efter renovering af vestbanen kan konstatere, at eventuelle ændringer 
skyldes dette, og ikke eksisterende forhold.. 
 
 
Venlig hilsen 
  
Kristine Dyrnum 
Spildevandsmedarbejder 
  
Center for By og Miljø 
Team Miljø 
Slotsmarken 13 
2970 Hørsholm 
  
Direkte tlf. 4849 2560 
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OPLYSNING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 
For at Hørsholm Kommune kan behandle din sag og levere en god service, har vi brug for at behandle personoplysninger om dig. 
Personoplysningerne kan stamme fra dig selv eller andre, herunder andre myndigheder eller offentligt tilgængelige kilder. Hørsholm 
Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. På vores hjemmeside 
www.horsholm.dk/persondata kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i 
den forbindelse. Du kan også læse om, hvordan du kontakter Hørsholm Kommunes databeskyttelsesrådgiver, som kan vejlede dig 
om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. 
 


