
 

 

Bilag til Rudersdals Kommunes afgørelse om VVM plig t/myndighedsvurdering  

Projektnavn: Multibane ved Høsterkøb Skole, Nedenom svej 22, 2970 Hørsholm 

Vejledning:  
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, LBK nr. 448 af 10.05.2017.  

Nedenstående skema indeholder de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21 samt Rudersdal 
Kommunes bemærkninger til disse oplysninger. 

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som bruges i vurderingen af, om der er VVM pligt, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-
pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej, da 
der skal foretages et skøn af myndigheden.  

 

Basisoplysninger Ansøgers oplysninger  
 

Myndighedens kommentarer 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) 
Etablering af en kombineret multibane og tennisbane med 
kunstgræsbelægning på Høsterkøb Skole. 
Multibanen etableres i den eksisterende befæstede skolegård umiddelbart 
nord for skolen, hvor der tidligere har været skolepavilloner. Multibanen 
indrettes, så der er mulighed for at spille til to mål på langs af banen og på 
tværs af banen kan der, på hver banehalvdel, spilles på to mindre baner. 
Endvidere vil der midt på multibanen blive optegnet en tennisbane på 
langs af banen med mulighed for at spænde et tværgående tennisnet ud. 
 
Multibanen udføres i opbygning med et 20 mm kunstgræstæppe alene med 
infill af kvarts/silicasand egnet til tennis udlagt på en 10 mm drænmåtte. 
Selve kunstgræssystemet udlægges på et bærelag af stabilt grus på ca. 10-
15 cm. 
Se i øvrigt ”ansøgning om etablering af kombineret multibane og tennisbane 
Høsterkøb Skole 
27.03.2017” bilag 1, for en nærmere beskrivelse af banens opbygning samt 
visualiseringer af multibaner samt støjskærm mv. 

  

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
bygherre 

Rudersdal Kommune, Kultur, Øverødvej 246B, 3840 Holte, att. Johnni 
Mosevang Christensen, e-mail joch@rudersdal.dk 

  

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
kontaktperson 

Jørgen Hegner, Dines Jørgensen & CO. A/S, Energivej 3, 4180 Sorø, 20 
14 38 55 

  

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For 
havbrug angives anlæggets geografiske 

Nedenomsvej 22, 2970 Hørsholm, matr. nr. 16a, Høsterkøb By, Birkerød   



 

 

placering angivet ved koordinater for 
havbrugets 4 hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 datum). 

Projektet berører følgende kommune eller 
kommuner (omfatter såvel den eller de 
kommuner, som projektet er placeret i, som 
den eller de kommuner, hvis miljø kan 
tænkes påvirket af projektet) 

 Rudersdal Kommune   

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – 
Målestok angives. For havbrug angives 
anlæggets placering på et søkort. 

Bilag 2, kort 1:50.000   

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 
med indtegning af anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for strækningsanlæg). 

Bilag 3, kort 1:200 

Bilag 4, kort 1:500 

  

Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej      

Er projektet opført på bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM). 

   x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på 
bilag 1: 

  

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM). 

 x   10B; anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af 
butikscentre og parkeringsanlæg 

  

Projektets karakteristika   Tekst   Myndighedens kommentarer 

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, 
som projektet omfatter angives navn og 
adresse på de eller den pågældende ejer, 
matr. nr. og ejerlav 

    

2. Arealanvendelse efter projektets 
realisering. Det fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2 

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 

Nye arealer, som befæstes ved projektet i 
m2 

Fremtidigt bebygget areal: 0 m2 
 
Fremtidigt samlede befæstet areal: 
Omkring multibanen etableres der et passageareal befæstet med fliser i 
bredde 1,5 m langs med begge langsider og 2,0 m langs med begge 
kortsider. I den vestlige ende (mod Skolebakken) etableres der supplerende 
flisebelægning på 1,0 m udenom målet. I alt ca. 220 m2 befæstet med fliser 
omkring multibanen. 
 
Nye befæstede arealer: 
Da multibanen kommer til at være beliggende i den eksisterende skolegård, 
og hermed etableres på det eksisterende plane areal, hvor der tidligere har 
været skole-pavilloner, vil der alene foretages en afretning/opretning på 
arealet. 
 

 Ingen planmæssige bemærkninger. 

 

Lokalplanen fastlægger ikke regulerende 
bestemmelser i strid med det beskrevne. 



 

 

Befæstelsesgraden ændres derfor ikke i forhold til det nuværende. 

3. Projektets areal og volumenmæssige 
udformning 

Er der behov for grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i givet fald hvor 
meget i m 

Projektets samlede grundareal angivet i ha 
eller m2 

Projektets bebyggede areal i m2 

Projektets nye befæstede areal i m2 

Projektets samlede bygningsmasse i m3 

Projektets maksimale bygningshøjde i m 

Beskrivelse af omfanget af eventuelle 
nedrivningsarbejder i forbindelse med 
projektet 

Der er ikke behov for grundvandssænkning ifbm. anlæggelse af multibanen. 
 
Projektets samlede grundareal: 
Multibanen indrettes i en størrelse svarende cirka til en håndboldbane med 
målene 20 x 40 m 
inkl. Bander = 800 m2. 
 
Omkring multibanen etableres der et passageareal befæstet med fliser i 
bredde 1,5 m langs med begge langsider og 2,0 m langs med begge 
kortsider. I den vestlige ende (mod Skolebakken) etableres der dog 
supplerende flisebelægning på 1,0 m udenom målet. I alt ca. 220 m2 
befæstet med fliser omkring multibanen. 
 
Dette giver et samlede grundareal på ca. 1020 m2 for multibanen inkl. 
flisebelægningen omkring banen. 
 
Projektets bebyggede areal: 0 m2 
 
Projektets nye befæstede areal: ca. 1020 m2, det skal dog tilføjes at der 
ikke vil være ændringer af befæstelsesgraden i området ved anlæg af 
multibanen, da den anlægges på tidligere befæstet areal. 
 
Projektets samlede bygningsmasse: 0 m2 
 
Projektets maksimale bygningshøjde: 
Der etableres et bander rundt om banen med en højde på 1,0 meter, 
ydermere forventes det at der vil blive opsat en støjskærm langs banens 
nordlige og østlige side på maximalt 3 meter. 
Langs med banens vestlige ende, mod Skolebakken, opsættes desuden et 
panelhegn, ligeledes 3 meter højt. 
 
Omfang af nedrivningsarbejde: 
Der vil ikke være nedrivningsarbejde ifbm. anlæg af multibanen. 

  

4. Projektets behov for råstoffer i 
anlægsperioden 

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 
mængde: 

Vandmængde i anlægsperioden 

Affaldstype og mængder i anlægsperioden 

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 

Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, søer, hav i anlægsperioden 

Håndtering af regnvand i anlægsperioden 

Behov for råstoffer:  
Det forventes at der benyttes ca. 40-50 tons stabiltgrus, 800 m2 
drænmateriale, 800 m2 kunstgræs med infill af kvartssand, samt 
belægningsmateriale i form af fliser ifm. anlæggelsen af multibanen. Da 
projektet udbydes som en totalentreprise, afventer de eksakte mængder og 
typer af råstoffer totalentreprenørens projektering. 
 
Banen opbygges som en 2. generations kunstgræsbane med en strålængde 
på 20 mm og infill af silica-/kvartssand ovenpå drænmåtte som placeres 
direkte på det eksisterende terræn. Til denne type bane skal der typisk 
anvendes ca. 26-28 kg/m2 silica-/kvartssand og der vil derfor blive tilkørt ca. 
22 tons rene grusgravsmaterialer ved etableringen af multibanen. 

  



 

 

Anlægsperioden angivet som mm/åå – 
mm/åå 

 
Vandmængde: 
Der er ikke behov for vand ifbm. anlæggelse af multibanen. 
 
Affaldstype og mængder: 
Da de gamle pavilloner allerede er fjernet vil det kun være stenblokke herfra 
samt stenbelægning. Bortskaffelse af dette følger kommunens retningslinjer. 
 
Da arealet er plant og multibanen etableres direkte på det eksisterende 
terræn, skal der som udgangspunkt ikke bortskaffes overskudsjord i 
forbindelse med etablering af selve multibanen. 
Dog forventes det, at der skal afgraves muldjord umiddelbart nord for 
multibanen samt i det sydøstlige hjørne af arealet. Det er vurderet til at være 
ca. 30 tons, som skal bortskaffes. Såfremt der skal bortskaffes 
overskudsjord, vil der blive udtaget jordprøver iht. gældende regler. Jorden 
vil blive anmeldt til Rudersdal Kommune inden bortskaffelse til godkendt 
jordmodtager. 
 
Spildevand med udledning til vandmiljøer i anlægspe rioden: 
Der vil ikke genereres spildevand i anlægsperioden. 
 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden: 
Regnvandet håndteres som før anlæggelsen og vil løbe via sandfangs-
brønd til regnvandsbrønd nr. F100.3 D235. 
 
Anlægsperioden: 
Efterår 2017 

Projektets karakteristika  Tekst   Myndighedens kommentarer 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow 
ind og ud samt angivelse af placering og 
opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen: 

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 

Mellemprodukter – type og mængde i 
driftsfasen 

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 

Vandmængde i driftsfasen 

Flow af råstoffer i driftsfasen:  
Kunstgræsbanen anlægges som en såkaldt 2. generations kunstgræsbane 
kun med sandfyld. Der påfyldes ca. 50- 100 kg sand pr år ifbm. vedligehold 
af banen. 
 
Vandmængde i driftsfasen: 
Det forventes at multibanen etableres med en drænmåtte og drænvandet vil, 
grundet et ganske svagt fald på ca. 15 cm i nordlig retning, afledes fra den 
nordlige del af multibanen via sandfangsbrønd til regnvandsbrønd F100.3 
D235. Herfra ledes vandet via regnvandskloak til Asyldammen sø. Da der 
ikke ændres på de eksisterende befæstningsgrader, forventes det ikke at 
der sker en ændring i mængderne af overfladevand der skal håndteres ved 
anlæggelse af multibanen. Da multibanen etableres med drænmåtte vil der 
ikke være nedsivning af overfladevand fra banen til grundvand. 

  

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge 
af projektet i driftsfasen: 

Farligt affald: 

Affald i driftsfasen:  
Der produceres ikke affald i driftsfasen. 
 
Spildevand: 

 Der forekommer spildevand i form af 
regnvand fra banerne.  



 

 

Andet affald: 

Spildevand til renseanlæg: 

Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, sø, hav: 

Håndtering af regnvand: 

Der forekommer ikke spildevand ifbm. driften af banen. 
 
Regnvand: 
Det forventes at multibanen etableres med en drænmåtte og drænvandet vil, 
grundet et ganske svagt fald på ca. 15 cm i nordlig retning, afledes fra den 
nordlige del af multibanen via sandfangsbrønd til regnvandsbrønd F100.3 
D235. Herfra ledes vandet via regnvandskloak til Asyldammen sø. Da der 
ikke ændres på de eksisterende befæstningsgrader, forventes det ikke at 
der sker en ændring i mængderne af overfladevand der skal håndteres ved 
anlæggelse af multibanen. Da multibanen etableres med drænmåtte vil der 
ikke være nedsivning af overfladevand fra banen til grundvand. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst   Myndighedens kommentarer 

7. Forudsætter projektet etablering af 
selvstændig vandforsyning? 

   x     

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet 
af standardvilkår? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10   

9. Vil projektet kunne overholde alle de 
angivne standardvilkår? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil 
kunne overholdes. 

  

10. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BREF-dokumenter? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.   

11. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BREF-dokumenter? 

    Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, 
der ikke vil kunne overholdes. 

  

12. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BAT-konklusioner? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.   

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst   Myndighedens kommentarer 

13. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BAT-konklusioner? 

 X   Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, 
der ikke vil kunne overholdes. 

  

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj eller eventuelt 
lokalt fastsatte støjgrænser? 

 x   Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende 
vejledninger eller bekendtgørelser. 

Hvis »nej« gå til pkt. 17. 

 Projektet er omfattet af Miljøstyrelsens 
Vejledning nr. 5/1985 ”Ekstern støj fra 
virksomheder” 

 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

 x   Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse 
for overskridelsen 

  

16. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, kunne overholde 
de vejledende grænseværdier for støj og 
vibrationer? 

 (x)   Nedenstående tabel er taget fra rapporten Kløvermarken 
Miljøundersøgelser. Støj,belysning og kunstgræsbaner, udført 
af Rambøll for Københavns Kommune, november 2007 og 
viser den gennemsnitlige støj fra hhv. 1 og 4 boldbaner i brug. 

 

 Det er myndighedens vurdering at de  
vejledende støjgrænser iht. Miljøstyrelsens 
Vejledning nr. 5/1985 ”Ekstern støj fra 
virksomheder”  er hhv. 45 dB (hverdage) og 
40 dB (aften/weekend) 



 

 

Skema fremgår af vedlagte bilag 7, udsnit fra ansøgning om 
projekt til VVM screening af 12. juni 2017.  

 

I nærværende tilfælde er der ca. 25 meter til nærmeste bolig 
(parcelhuse). 

 

De vejledende støjgrænser er på hhv. 50 dB (hverdage) og 45 
dB (weekend/aften). 
 
Grænseværdien kan derfor blive overskredet med ca. 5 til 10 
dB i hhv. hverdage og aften og weekend timerne. 
 
Det skal dog tilføjes, at der for nuværende ikke er fastsat 
specifikke grænseværdier for støj fra idrætsanlæg og at denne 
type støj ikke er direkte sammenlignelig med 
virksomhedsstøj. 
 
Rambøll har udarbejdet en støjberegning for støjudbredelsen 
fra aktiviteter forbundet med den planlagte multibane, se bilag 
5. Støjniveauet ved de nærmeste boliger fra multibanen er 
beregnet til at være op til 56 dB uden afskærmning. 
Støjniveauet kan reduceres til 47 dB ved nærmeste bolig ved 
opsætning af en støjskærm på 3 meter mod nord og øst. 
 
Det skal dog anføres at beregningerne er udført ved et  
aktivitetsniveau på 100 %, hvilken i praksis ikke vil være 
tilfældet. 
 
På den baggrund vurderer Rudersdal Kommune, Teknik og 
Miljø, at der ikke vil være væsentlige støjgener fra aktivitet på 
multibanen, såfremt der opsættes støjafskærmning på de 
anbefalede 3 meter langs banens nordlige og østlige sider. 
 
Dines Jørgensen & Co. A/S, att. Jørgen Hegner, har ifbm. 
ansøgning om etablering af multibanen ved Høsterkøb Skole, 
ansøgt Rudersdal Kommune, om dispensation til opsætning af 
en sådan støjskærm, jf. bilag 1. Støjafskærmningen vil have en 
højde på 3 m langs multibanens nordlige side og langs den 
østlige side vil støjafskærmningen have en aftagende højde fra 
3 m mod nord til 2 m i syd og vil have form af en trappe. 
Støjafskærmningen vil blive beplantet, så den passer ind i 
omgivelserne. 
 
Ydermere opsættes der bander rundt om multibanen, hvor 
hulrummet fyldes med sand og målene er af aluminium med 
nylonnet. Begge disse tiltag vil reducere støjniveauet 



 

 

yderligere for aktiviteten på multibanen. 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og bekendtgørelser om 
luftforurening? 

   x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende 
vejledninger, regler eller bekendtgørelser. 

Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

  

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 

  
X 

  Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse 
for overskridelsen. 

  

19. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, kunne overholde 
de vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 

Såfremt der allerede foreligger oplysninger 
om de indvirkninger, projektet kan forventes 
at få på miljøet som følge af den forventede 
luftforurening, medsendes disse 
oplysninger. 

 X   Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse 
for overskridelsen. 

  

20. Vil projektet give anledning til støvgener 
eller øgede støvgener 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

   x Der er risiko for støvgener i forbindelse med etablering af 
gruslag. Dette vil dog være meget begrænset og kan 
imødegås ved vanding. 
 

Der vurderes ikke at være støvgener i forbindelse med 
driftsfasen. 

  

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst    Myndighedens kommentarer  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener 
eller øgede lugtgener 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

   x Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.   

22. Vil anlægget som følge af projektet have 
behov for belysning som i aften og 
nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og 
omgivelserne 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

   x Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.  Der etableres ikke belysning omkring 
baneanlægget. 

23. Er anlægget omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse 
om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

   x     

Projektets placering   Ja  Nej  Tekst     

24. Kan projektet rummes inden for 
lokalplanens generelle formål? 

 x   Hvis »nej«, angiv hvorfor:  Anvendelsesmæssigt er etableringen af en 
multibanen nord for Høsterkøb Skole, 



 

 

Nedenomsvej 22, i overensstemmelse med 
Lokalplan 94 for Høsterkøb by. 

 

Lokalplanen fastlægger i § 3.2, at nærmere 
angivne ejendomme, herunder skolens 
ejendom på Nedenomsvej 22, kan anvendes 
til offentlige formål (skole, institutioner, 
kulturelle formål, idrætsplads, tennisbane, 
parkeringsplads og parkanlæg). 

25. Forudsætter projektet dispensation fra 
gældende bygge- og beskyttelseslinjer? 

   x Hvis »ja« angiv hvilke:  Lokalplanen fastlægger i § 8.2, at skel ikke 
må markeres ved faste hegn (plankeværk 
eller mur), men kun ved levende hegn, dog 
ikke træplantning. 

 

Støjskærmen mod det nordlige naboskel og 
mod skellet mod Nedenomsvej mod øst kan 
betragtes som et fast hegn i skel. 

 

Støjskærmens etablering forudsætter derfor, 
at der meddeles dispensation fra lokalplanens 
§ 8.2. 

 

Byplanudvalget har 19. april 2017 godkendt, 
at der kan meddeles dispensation til 
etablering af en støjafskærmning som ansøgt 
under forudsætning af, at der ikke 
fremkommer væsentlige bemærkninger ved 
gennemførelse af en naboorientering. 

 

Der er gennemført en naboorientering, hvilket 
er resulteret i indsigelser og ændringsforslag 
til støjskærm m.m. fra en nabo og to genboere 
til det berørte areal. 

 

Høringssvar og udtalelse fra Natur, Park og 
Miljø til det støjmæssige er vedlagt som bilag 
6. 

 

Byplanudvalget er blevet orienteret om de 
indkomne indsigelser og ændringsforslag og 
har bedt forvaltningen om at meddele 
dispensation til etableringen af støjhegn i 
princippet som ansøgt. Dispensationen vil 



 

 

blive meddelt til støjhegn omkring et 
baneanlæg med passageareal mellem bander 
og støjhegn, men med betingelse om, at der 
på indersiden af støjhegnet etableres et 
støjabsorberende lag, som skal godkendes 
nærmere af kommunen inden etablering. 

26. Indebærer projektet behov for at 
begrænse anvendelsen af naboarealer? 

   x     

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring 
for anvendelsen af udlagte råstofområder? 

   x     

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

   x     

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst   Myndighedens kommentarer  

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 

(skov er et bevokset areal med træer, som 
danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville 
danne sluttet skov af højstammede træer, 
og arealet er større end ½ ha og mere end 
20 m bredt.) 

   x                                                                                      

 

30. Vil projektet være i strid med eller til 
hinder for realiseringen af en rejst 
fredningssag? 

   (x) Fredningen Skolebakken, Høsterkøb Skole berøre et lille 
hjørne af den nordvestlige del af multibanen, se kortbilag 3 og 
4. Det vurderes dog at arealet er så lille at det ikke har 
betydning for realiseringen af den rejste fredningssag. 

  

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste beskyttede naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3. 

    Ca. 61 meter til § 3 beskyttet sø (Asyldammen).    

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i 
givet fald hvilke? 

   x     

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste fredede område. 

    0 meter til fredningen, Skolebakken, Høsterkøb Skole. 

Ca. 18 meter øst for projektområdet ligger der fredskov. 

  

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-
områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder). 

    Ca. 3.600 meter til Natura 2000 – Fuglebeskyttelsesområde 
Furesø med Vaserne og Farum Sø og Natura 2000 – 
Habitatområde Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. 

  

35. Vil projektet medføre påvirkninger af 
overfladevand eller grundvand, f.eks. i form 
af udledninger til eller fysiske ændringer af 
vandområder eller grundvandsforekomster? 

   x Som angivet i ovenstående forventes der ikke at ske 
ændringer ifht. mængder eller type af overfladevand afledt til 
sandfangsbrønd, da befæstningsgraden og herved mængden 
af overfladevand afledt herfra, ikke ændres ifm. anlæg af 
multibanen.  

  

 



 

 

 
Kunstgræsbanen anlægges som en såkaldt 2. generations 
kunstgræsbane med sandfyld. Der påfyldes ca. 50- 100 kg 
sand pr år ifbm. vedligehold af banen. Hovedparten af banen 
består således af kvartssand som er et rent naturmateriale.  
.  
 
 
Der vil ikke ske nedsivning til grundvand, grundet drænmåtte, 
jf. ovenstående. 
 
Ydermere forventes der ikke at være væsentlige udledninger 
af miljøfremmede stoffer fra multibanen, da denne anlægges 
med kvartssand som er et rent naturmateriale. 

36. Er projektet placeret i et område med 
særlige drikkevandinteresser? 

 x      Projektet er placeret i område med 
drikkevandsinteresser.  

37. Er projektet placeret i et område med 
registreret jordforurening? 

   x     

38. Er projektet placeret i et område, der i 
kommuneplanen er udpeget som område 
med risiko for oversvømmelse. 

 x 
 

  Høsterkøb er i forslag til kommuneplan 2017, Rudersdal 
Kommune, udpeget som risikoområde for oversvømmelse. 

 Det forventes at banen vil tilbageholde mere 
nedbør end asfalt. Derfor vurderes det, banen 
ikke vil medføre større afledning af regnvand 
under skybrud. 

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er udpeget som 
risikoområde for oversvømmelse? 

   x     

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst   Myndighedens kommentarer 

40. Er der andre lignende anlæg eller 
aktiviteter i området, der sammen med det 
ansøgte må forventes at kunne medføre en 
øget samlet påvirkning af miljøet 
(Kumulative forhold)? 

   x     

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne 
berøre nabolande? 

   x     

42. En beskrivelse af de tilpasninger, 
ansøger har foretaget af projektet inden 
ansøgningen blev indsendt og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, 
forebygge, begrænse eller kompensere for 
væsentlige skadelige virkninger for miljøet? 

    Støj:  
Der påtænkes at opstille støjskærm samt bander med sandfyld 
som støjreducerende tiltag, jf. ovenstående. 
 
Andet: 
Kunstgræsbanen bliver anlagt og vedligeholdt med kvartssand 
som er et rent naturmateriale. , det forventes derfor alt i alt ikke 
at der vil være væsentlige skadelige virkninger for miljøet ved 
anlæg af multibanen på Høsterkøb Skole. 

  

 

 

 
  



 

 

 

Myndigheds screeni ng  

 Ikke 
relevant  

Ja Nej Bør 
under- 
søges 

 

Kan anlæggets kapacitet og længde 
for strækningsanlæg give anledning 
til væsentlige miljøpåvirkninger 

   
X 

  

Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af bestående 
ordninger i:anlægsfasen driftsfasen 

 
X 

   Vandet fra banen ledes via regnvandskloak til Asyldammen sø. I forbindelse med 
udledningstilladelse vil der blive stillet krav om etablering af sandfangsbrønd og målebrønd.  

Vil anlægget være i strid med eller til 
hinder for etableringen af reservater 
eller naturparker 

  X  Banen etableres på et asfalteret areal, der tidligere er benyttet til skole og sportsaktiviteter 

Indebærer anlægget en mulig 
påvirkning af sårbare vådområder 

  X  Vandet fra banen ledes via regnvandskloak til Asyldammen sø. I forbindelse med 
udledningstilladelse fra banen til Asyldammen vil der blive stillet vilkår om at drænvandet skal 
overholde gældende miljøkvalitetsgrad for miljøfremmede stoffer, ligesom der vil blive stillet krav om 
etablering af sandfangsbrønd og målebrønd. Banen forventes derfor ikke at medføre en negativ 
påvirkning af overfaldevandet. 
 
Ydermere vil der af hensyn til søen blive stillet vilkår om at banen ikke må saltes.  Banen forventes 
derfor ikke at medføre en ændring af tilstanden i søen. 

Kan anlægget påvirke registrerede, 
beskyttede naturområder 

1.    Nationalt: 

2.    Internationalt (Natura 2000): 

  X  Banen forventes derfor ikke at medføre en ændring af tilstanden i Asyldamen sø, jf. ovenstående 
vurdering 
. 
Projektet etables uden det hydrologiske opland til Natura 2000 området, som derfor ikke vil blive 
berørt af projektet. 

 

Forventes området at rumme 
beskyttede arter efter 
habitatdirektivets bilag IV 

  X  Banen etableres på et asfalteret areal, der tidligere er benyttet til skole og sportsaktiviteter 

Forventes området at rumme danske 
rødlistearter 

  X  Banen etableres på et asfalteret areal, der tidligere er benyttet til skole og sportsaktiviteter.  



 

 

Kan anlægget påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer 
allerede er overskredet 

Overfladevand: Grundvand: 
Naturområder: 

Boligområder (støj/lys og Luft): 

   X  Overfladevand 
I forbindelse med udledningstilladelse fra banen til Asyldammen vil der blive stillet vilkår om at 
drænvandet skal overholde gældende miljøkvalitetsgrad for miljøfremmede stoffer. Banen forventes 
derfor ikke at medføre en negativ påvirkning af overfaldevandet. 
 
Grundvand 
Der etableres ikke nedsivning fra banen og regnvand ledes via sandfangsbrønd til Asyldammen. 
 

Støj: 

Det vurderes, at de vejledende støjgrænser kan overholdes hos nærmeste naboer med den 
beskrevnes brug af banen og korrekt etablering af støjafskærmning med støjabsorberende lag på 
indersiden af bander/afskærmning.  

Er området, hvor anlægget tænkes  
placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning 

  X  Multibanen etableres et asfalteret areal, der tidligere er benyttet til skole og sportsaktiviteter. 

  



 

 

 

Myndigheds screeni ng  

 Ikke 
relevant  

Ja Nej Bør 
under- 
søges  

 

      Tænkes anlægget etableret i et tæt 
befolket område: 

 X    

Kan anlægget påvirke historiske, 
kulturelle, arkæologiske, æstetiske 
eller geologiske landskabstræk. 

  X  Fredningen af Skolebakken berøres ikke af selve anlægget af multibane med hegning af forskellig slags, 
og der foretages ikke terrænregulering af arealet. Som tilsynsmyndighed på fredningen vurderer 
kommunen ikke, at det ansøgte er i strid med dennes formål og bestemmelser. 

Miljøpåvirkningernes omfang 
(geografisk område og omfanget af 
personer, der berøres) 

   De primære miljøpåvirkninger fra etableringen af en multibane ved Høsterkøb skole vurderes at være støj 
fra sports og fritidsaktiviteter på banen samt afledninger af overfladevand fra banen. Påvirkningen 
vurderes at være lokal og begrænset til de nærmeste naboer til skolen og banen.  

 

Det vurderes, at de vejledende støjgrænser kan overholdes hos nærmeste naboer når 

• støjafskærmning etableres korrekt, som beskrevet i projektet og med betingelse om, at der på 
indersiden af støjhegnet etableres et støjabsorberende lag, som skal godkendes nærmere af 
kommunen inden etablering, jf punkt 25 under Projektets karakteristika.  

• brugen af banen, sker som beskrevet i projektet. 

 

Natur, Park og Miljø har været med i processen omkring etablering af en multibane med den beskrevne 
placering. Natur, Park og Miljø har gjort opmærksom på, at aktiviteter på banen ville kunne give anledning 
til støjgener, hvis den blev etableret uden, at der samtidig blev opsat et støjdæmpende hegn mod 
nærmeste naboer. Ligeledes har NPM gjort opmærksom på, at bander skal etableres, således at de virker 
støjdæmpende. 

 

 

Miljøpåvirkningens 
grænseoverskridende karakter 

X    

Miljøpåvirkningsgrad og - 
kompleksitet 

X     

Miljøpåvirkningens sandsynlighed  Ved en eventuel senere klage over støjgener, vil Natur, Park og Miljø vurdere generne og såfremt 
støjgrænserne overskrides eller det vurderes at der er tale om væsentlige støjgener, vil der blive reguleret 
evt. omkring brug af banen. 

 



 

 

Miljøpåvirkningens: 

Varighed 
Hyppighed 
Reversibilitet 

 Ved en eventuel senere klage over støjgener, vil Natur, Park og Miljø vurdere generne og såfremt 
støjgrænserne overskrides eller det vurderes at der er tale om væsentlige støjgener, vil der blive reguleret 
evt. omkring brug af banen. 

 

 

  



 

 

 

Myndighedens konklus ion  
 Ja Nej  
Giver resultatet af screeningen 
anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke 
miljøet væsentligt, således at det er 
VVM-pligtigt: 

 X Det vurderes, at de vejledende støjgrænser kan overholdes hos nærmeste naboer når 

• støjafskærmning etableres korrekt, som beskrevet i projektet og med betingelse om, at der på indersiden af støjhegnet 
etableres et støjabsorberende lag, som skal godkendes nærmere af kommunen inden etablering, jf punkt 25 under 
Projektets karakteristika.  

• brugen af banen, sker som beskrevet i projektet. 

Med ovennævnte tiltag vurderes det, at det er tilstrækkeligt til, at støjgrænserne vil kunne overholdes og banen i brug ikke 
vil være til væsentlig gene for nærmeste naboer. Ved en eventuel senere klage over støjgener, vil Natur, Park og Miljø 
vurdere generne og såfremt støjgrænserne overskrides eller det vurderes at der er tale om væsentlige støjgener, vil der 
blive reguleret evt. omkring brug af banen. 

Banen forventes ikke at medføre en negativ påvirkning af overfaldevandet eller grundvandet i området.  
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