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Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. ny kunstgræsbane på Gentofte Skole
Baggrund
Gentofte Ejendomme har som bygherre udarbejdet VVM-anmeldelse af projektet med etablering
af ny kunstgræsbane på Gentofte skole, Baunegårdsvej 33, 2820 Gentofte, Matr. nr. 12uf
Gentofte med henblik på en VVM-screening.
Kunstgræsbanen ønskes etableret på Gentofte Skoles arealer, som allerede på nuværende
tidspunkt er udlagt til fodboldbane af naturgræs.
Kunstgræsbanen etableres med et drænsystem der sikrer tørholdelse af banen samt opsamler en
del af overfladevandet. Kunstgræsbanen etableres med et tæppe af kunstigt græs ovenpå en
opbygning af sand og størrelsen på banen er 2.238 m2. Drænvand fra kunstgræsbanen tilsluttes
offentlig fælleskloak.
Afgørelse
Gentofte Kommune, Natur og Miljø har på baggrund af anmeldelsen foretaget en VVMscreening og har vurderet, at projektet om etablering af kunstgræsbane ikke har en karakter og et
omfang der gør, at det vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke VVMpligtigt.
I afgørelsen er der særligt lagt vægt på, at kunstgræsbanen ikke vil blive etableret med kunstig
belysning. Derudover etableres banen med infill af sand, i stedet for gummigranulat, og således
belaster miljøet mindre. Banen vil ikke blive saltet, hvilket betyder at der ikke er risiko for
forøgede saltmængder i grundvandet.
Banen anlægges i et område, som er udlagt til særlige drikkevandsinteresser (OSD). Da banen
anlægges med infill af sand og uden brug af salt samt med delvis opsamling af overfladevand,
vurderes miljøpåvirkningen af grundvandet at være af mindre betydning.
Kunstgræsbanen etableres på et areal som på nuværende tidspunkt er boldbane af naturgræs,
etablering af kunstgræsbelægning vurderes derfor ikke at give anledning til en væsentlig ændring
af støjforholdene.
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Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal
gennemgå en VVM-proces. Den detaljerede screening fremgår af myndighedsscreeningen i
bilag.
Lovgrundlag
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.
Afgørelse om ikke VVM-pligt er foretaget i henhold til § 2, stk. 2 i Bekendtgørelse af lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Projektet er omfattet
af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10, infrastrukturanlæg.

Indkomne bemærkninger fra berørte myndigheder
Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger fra berørte myndigheder.
Øvrigt vedr. screeningen
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Gentofte
Kommune og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på
screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres, skal den pågældende ændring anmeldes med
henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt.
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt eller ikke har
været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. § 39 i miljøvurderingslovens, lovbekendtgørelse
nr. 448 af 10. maj 2017.
Offentliggørelse
Gentofte Kommune, Natur og Miljøs afgørelse om ikke VVM-pligt bliver offentliggjort på
Gentofte Kommunes hjemmeside, www.gentofte.dk, under nyheder.
Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet
af 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. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige
bekendtgørelse på Gentofte Kommunes hjemmeside og udløber dermed den 2. april 2018.
Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af www.nmkn.dk.
Din klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende
indsende sin udtalelse om sagen til Klageportalen samt det materiale, der har ligget til grund for
afgørelsen. Når du klager, skal du samtidigt betale et gebyr, som opkræves via betalingskort i
Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret
tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og
gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
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Søgsmål
Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 54 i miljøvurderingslovens, lovbekendtgørelse
nr. 448 af 10. maj 2017.
Evt. retssag skal anlægges senest 6 måneder fra tilladelsen er meddelt dvs. senest den 5.
september 2018. Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for
at anlægge sag dog være 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Mette Henningsen
Miljømedarbejder
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