
 

 

 
Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete 
projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
BEK nr 447 af 10/05/2017 Gældende 

  Bilag 1  

Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. 
Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede 
foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der 
behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 

Basisoplysninger Tekst  

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 

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

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

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. 

Målestok: 1:50.000 
 
 Se bilag 2  

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 

X    10B; Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og 
parkeringsanlæg 



 

 

programmer og af konkrete 
projekter (VVM). 

Projektets karakteristika  Tekst  

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. 
 
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 

 
 
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) 



 

 

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 

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 

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. 
 



 

 

til vandløb, søer, hav i 
anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i 
anlægsperioden 
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 anlægsperioden: 
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  

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 

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 



 

 

driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

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: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning 
til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 

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

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



 

 

projektet omfattet af BAT-
konklusioner? 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

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

    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    
Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 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. 
 

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



 

 

 
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? 

    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. 

    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  

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? 

  X Multibanen vil blive etableret uden lys. 



 

 

I driftsfasen? 

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: 

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

  X Hvis »ja« angiv hvilke: 

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  

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 fredsskov 

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. 
 
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     

37. Er projektet placeret i et 
område med registreret 

  X   



 

 

jordforurening? 

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. 

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

  X   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

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. 

 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

 



 

 

 

 

Dato:           12/6 2017                                                             Bygherre/anmelder:           Tina Jensen  

 

Vejledning  

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises 
til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke 
gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne 
miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. 

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. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig 
myndighed. 
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Ansøgning om etablering af kombineret multibane og tennisbane Høsterkøb Skole 
På vegne af Rudersdal Kommune, Kultur, Øverødvej 246B, 2840 Holte ansøges hermed om 
tilladelse til etablering af en kombineret multibane og tennisbane med kunstgræsbelægning på 
Høsterkøb Skole, Nedenomsvej 22, 2970 Hørsholm, matr. nr. 16a Høsterkøb By, Birkerød. 
I forbindelse med nærværende ansøgning ansøges om dispensation til opsætning af støjskærm/ 
-værn langs med banens nordlige og østlige sider. 

 
Placering og opbygning af multibanen fremgår af følgende vedlagte tegninger: 
 
Tegning nr. 0 – Oversigtsplan i mål 1:500, dateret 27.03.2017. 
Tegning nr. 0.1 – Eksisterende forhold i mål 1:200, dateret 27.03.2017. 
Tegning nr. 1 – Kote- og belægningsplan i mål 1:200, dateret 27.03.2017. 
Tegning nr. 9 – Tværprofiler i mål 1:50, dateret 27.03.2017. 
 
 
Beskrivelse og opbygning af multibanen 
Multibanen vil blive beliggende i den eksisterende skolegård umiddelbart nord for skolen. 
Multibanen etableres på det eksisterende plane areal, hvor der tidligere har været skole-
pavilloner. 
Multibanen er placeret niveaumæssigt således at der alene foretage en afretning og mindre 
opretning af det eksisterende grusbærelag hvor pavillonerne har stået samt hvor den 
nuværende gamle flisebelægning fjernes. 
Det planlagte niveau for multibanen giver ikke anledning til indgreb i det omgivende terræn 
mod vest (Skolebakken), naboen mod nord eller Nedenomsvej mod øst.  
 
Multibanen indrettes i en størrelse svarende cirka til en håndboldbane med målene 20 x 40 m 
inkl. bander, altså et samlede areal på 800 m2. 
På langs af banen bliver der mulighed for at spille til to mål og på tværs af banen kan der, på 
hver banehalvdel, spilles på to mindre baner. 
Midt på multibanen bliver der optegnet en tennisbane på langs af banen med mulighed for at 
spænde et tværgående tennisnet ud. 

Rudersdal Kommune 
Byplan 
Øverødvej 2 
2840 Holte 
 
Att. Lone Wille Jørgensen 
 

DATO 27.03.2017 
SAG NR. 14283 
REF. JHe 
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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. 
 
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.   
 
 
Bander 
Rundt om multibanen opsættes bander med højde ca. 1,0 m. 
Bander forventes udført i sort hård plan med en tykkelse på ca. 20 cm, hvor hulrummet er fyldt 
med sand for at gøre banden så støjsvag som muligt. 
Enkelte steder vil der forventeligt være en reduceret højde i banden, således at der skabes 
lettere adgang til multibanen for brugerne. 
 

 
Billede af multibane med bander i hård sort plast fra firmaet Uno Koncept 
 
 
Støjskærm   
Der er af Rambøll udarbejdet støjberegning for støjudbredelsen fra aktiviteter på området hvor 
multibanen skal etableres. 
Ud fra denne beregning har Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø udarbejdet et notat hvor det 
vurderes, at der bør opsættes en støjafskærmning mod nærmeste beboere. 
Jf. notatet vurderer Natur, Park og Miljø, at der ikke vil være væsentlige gener fra aktiviteter på 
multibanen hos de nærmeste beboere, såfremt der opsættes en støjafskærmning med højde på 
3 meter langs multibanens nordlige side, og en støjafskærmning langs multibanens østlige side 
af aftagende højde fra 3 meter mod nord til 2 meter i syd. 
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Mod naboerne og Nedenomsvej vil støjskærmen på ydersiden blive begrønnet med klatrende 
grønne planter f.eks. egeføj eller lignende, der med tiden vil være dækkende på støjskærmen. 
 

 
Billede af begrønnet støjskærm af typen Soundflex fra Lemming Hegn 
 
 
Hegn 
Langs med banens vestlige ende mod Skolebakken forventes opsat et 3,0 m højt tennishegn. 
Hegnet udføres enten som trådhegn, panelhegn eller i lettere udformning som nylonnet opsat 
på stolper med wire. 
Hegnet stoppes mod nord hvor fredningslinjen krydser passagearealet. 
 
Langs med banens nordlige side opsættes om nødvendigt et 3,0 m højt tennishegn foran 
støjskærmen. Hegnet udføres enten som trådhegn, panelhegn eller i lettere udformning som 
nylonnet opsat på stolper med wire på afstandsholder monteret på støjskærmen. 
Hegnet stoppes mod vest hvor fredningslinjen krydser passagearealet. 
 
Langs med banens nordlige side opsættes om nødvendigt et 3,0 m højt tennishegn foran 
støjskærmen. Hegnet udføres enten som trådhegn, panelhegn eller i lettere udformning som 
nylonnet opsat på stolper med wire på afstandsholder monteret på støjskærmen. 
Hegnet stoppes mod vest hvor fredningslinjen krydser passagearealet. 
 
Langs med banens sydlige langside opsættes, om nødvendigt, tilsvarende et 3,0 m højt 
tennishegn. Dette hegn er pt. ikke indtegnet på tegning nr. 1. 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipntWi6fjSAhWLCSwKHXVTD7wQjRwIBw&url=http://soundflex.dk/udstilling?p%3D1158-71&psig=AFQjCNEWWzMI_xGSGO6QZ1xnHyov4loYWw&ust=1490777513637701
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Mål 
Det er tænkt at der etableres 1 stk. 5-mandsmål i hver ende af multibanen samt 2 stk. podemål 
på hver halvdel af multibanen. 
Målene udføres i aluminium med net af nylon, således at støjniveauet reduceres mest muligt. 
 

     
Håndboldmål 3 m x 2 m x 2 m (b x h x d)        Podemål 1,5 m x 1,0 m x 0,65 m (b x h x d) 
 
 
 
Såfremt der måtte spørgsmål til ansøgningen kan henvendelse rettes til undertegnede på 
tlf. 20 14 38 55.  
 
 
 

 
Bilag: 
Tegninger som anført i ansøgningen. 
 
Kopi: 
Rudersdal Kommune, Kultur, Kultursekretariatet, att. Funktionschef Johnni Mosevang 
Christensen. 
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