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Afgørelse af VVM screening for etablering af ny kunstgræsbane ved GentofteVangede Idrætsforening (GVI)
Natur og Miljø har modtaget ansøgning til screeningsafgørelse (VVM) om etablering en ny
kunstgræsbane ved Gentofte- Vangede Idrætsforening (GVI) – Mosebuen 28B, 2820 Gentofte
fra Orbicon på vegne af Gentofte Ejendomme og GVI den 15. oktober 2018. Ansøgningen blev
efterfulgt af bilag vedr. lysberegning den 29. oktober 2018 og bilag om grundvandssænkning 10.
december 2018.
Afgørelse
Natur og Miljø har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke
miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).
Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober
2018.
Begrundelse
Begrundelsen for afgørelsen er, at banen etableres som erstatning for en naturgræsbane.
Kunstgræsbanen rykkes dog længere ind på banearealet for, at sikre at belysningen fra banen
ikke påvirker naturen og specielt flagermusenes levesteder.
Banen anlægges i et område, som er udlagt til særlige drikkevandsinteresser (OSD) og tæt på §3
områder. Regn- og drænvand fra banen skal derfor opsamles og afledes til det eksisterende
fælleskloaksystem, således at der ikke kan ske påvirkning hverken af sø eller grundvand.
Kunstgræsbanen erstatter en nuværende naturgræsbane og etableres indenfor et areal som på
nuværende tidspunkt allerede også rummer en anden ældre kunstgræsbane med belysning samt
flere mindre træningsbaner. Den forøgede støjbelastning, som må forventes at komme, idet
begge baner nu kan benyttes om aftenen, vurderes ikke at give anledning til en væsentlig
ændring af støjforholdene.
Beregninger af lysets udbredelse viser at påvirkningen fra den østlige ende af banens lysanlæg
ved jordniveau helt er aftaget til 0 lux indenfor en afstand af ca. 35 m. Afstanden til skel til den
nærmeste villahave er ca. 60 m herfra. Mosens vandoverflade er beliggende hhv. ca. 25 og 30 m
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på hhv. syd- og nordsiden af banens langsider, hvor lyspåvirkning ved jordniveau er aftaget til 0
lux inden for ca. 25 m.
Der vil i forbindelse med driften være vilkår om, at belysningen slukkes når baner ikke er i brug.
Lyspåvirkningen vurderes ikke at give anledning til en væsentlig ændring.
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en
miljøvurderingsproces.
Beskrivelse af projektet
Projekt omhandler etablering af ny 11 mands kunstgræsbane på 111x74 meter og evt. etablering
af 2 stk. 5 mands kunstgræsbaner på i alt 34x111 meter (”ekstraareal”). 11 mandsbanen etableres
med nyt 250 lux LED lysanlæg, fordelt på 6 stk. 18-20 meter høje lysmaster. Banerne bliver med
en 40-45 mm. kunstgræsfiber og under fiberbelægningen lægges en 20 mm chokpad. Banerne
infilles med gummigranulat (SBR-gummi) og kvartssand. Det evt. ekstra baneareal med 2 sk. 5
mands baner belyses ikke.
Banernes krans består af et lav 1,2 meter højt boldhegn på 3 af siderne som udføres som
panelhegn. Mod syd, hvor der er eksisterende boldhegn opsættes 1 meter høj sikring for at undgå
undslip af gummigranulat.
I tilknytning til 11 mandsbanen etableres ligeledes et ca. 600 m2 stort fliseareal til brug for drift
af kunstgræsbanerne, herunder kontrolleret omlastning af gummigranulat.
Der etableres et magasinvolumen til forsinkelse af regnvand. Det beregnede magasinvolumen er
på 1.087 m3, men det er på nuværende projektstadie endnu ikke besluttet om dette
magasinvolumen skal være som rørvolumen i dræn og porevolumen i grusbunden - eller om der
etableres et egentligt underjordisk forsinkelsesbassin.
§3 områder
Afstanden til det nærmeste §3 område er en sø ca. 25 m SV for den belyste 11-mandsbane. Fra 5
mandsbanerne, som ikke oplyses, er der ca. 15 m til Nymosen. Lysberegninger viser at
områderne ikke vil blive berørt af lyset.
Bilag IV arter
Troldflagermus, brunflagermus og dværgflagermus er almindeligt forekommende i mosen.
Derudover kan det ikke udelukkes at skimmelflagermus og vandflagermus forekommer i
området. Alle de 17 danske arter af flagermus er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Der er
foretaget detektoroptagelser, som resulterede i 83 optagelser af brunflagermus, 328 optagelser af
dværgflagermus og 31 optagelser af troldflagermus. Ud fra en tidslogning af optagelserne ses, at
brunflagermus jager i området lige omkring solnedgang og i morgenperioden før solopgang. Det
tyder dermed på at brunflagermus holder til i selve Nymosen. Vandflagermus blev ikke
registreret i Nymosen, men dens tilstedeværelse kan ikke afvises. Selvom denne art er følsom
overfor lyspåvirkning af sine fourageringsområder, vurderes det ikke at projektet vil have
negativ indflydelse på denne eller de andre arter, da vandfladen i Nymosen ikke vil blive belyst.
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Fredede områder
Nærmeste fredede område er Brobæk Mose, som er beliggende cirka 950 meter nordøst for
projektarealet. Grundet afstanden til fredningen og projektets karakteristika, vil det ikke være i
modstrid med den gældende fredning.
Natura 2000 områder
Nærmeste Natura 2000 område er natura 2000 område nr. 141 Gentofte SØ og Brobæk Mose,
der ligger cirka 760 meter øst for projektarealet. Der vurderes ikke at være forhold ved projektet
der kan påvirke naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget negativt.
Lovgrundlag
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18, mens afgørelse om ikke VVM-pligt er foretaget i
henhold til § 21 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.
Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10, infrastrukturanlæg.
Høring
Afgørelsen har været i høring hos berørte myndigheder i perioden fra den 21. december 2018 til
15. januar 2019.
Der er ikke kommet høringssvar, som kan medføre, at afgørelsen om, at etablering af
kunstgræsbane ikke er VVM-pligtig ændres.
Der er dog udtrykt bekymring for spredning af mikroplast i mosen. Dette vil imidlertid blive
behandlet og inddraget i forbindelse med tilslutningstilladelsen, som meddeles selvstændigt.
Øvrigt vedr. screeningen
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Natur og Miljø
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. 1225 af 25. oktober 2018.
Offentliggørelse
Afgørelsen er offentliggjort den 28. januar 2019 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 25. februar 2019.
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Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af Nævnenes Hus
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 Nævnenes Hus
Søgsmål
Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 54 i miljøvurderingslovens, lovbekendtgørelse
nr. 1225 af 25. oktober 2018.
Evt. retssag skal anlægges senest 6 måneder fra tilladelsen er meddelt dvs. senest den 28. juli
2019. 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
Winnie Remtoft
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