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Hej Thilde 

Som aftalt fremsendes hermed vores vurdering af kunstgræsbanen ift. til BAT: 

Området, hvor kunstgræsbanen skal etableres, er OSD, men uden for indvindingsopland. Dog er banen beligg 
inden for BNBO og den nærmeste vandindvindingsboring er beliggende ca. 80 nordøst for banen. Formålet m 
BNBO er at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvandet i boringens nærområde og derve 
beskytte drikkevandet. Det er således på baggrund af et forsigtighedsprincip i ønsket om at beskytte grundva 
drikkevandet, et krav fra kommunens side, at overfladevandet fra kunstgræsbanen ikke nedsives. Kunstgræs 
således ved etableringen i 2010 anlagt med tæt bund, derved forekommer der ingen nedsivning af overflade 
banen. 

Ved udledning af vandet til recipient, Maglemoserenden, skal miljøkvalitetskravene for overfladevand overh 
analyseresultaterne af drænvandet fra kunstgræsbanen i 2010 og 2011, overskrider koncentrationen af zink 
miljøkvalitetskravene med en faktor 11-59. Som det fremgår af analyseresultaterne, er det ikke muligt for va 
nærværende kunstgræsbane at overholde miljøkvalitetskravene, selv hvis grænseværdierne er inkluderet 
fortyndingsfaktor(DHI 2017). Udledning af vandet fra nærværende kunstgræsbane til Maglemoserenden vil s 
medføre en overskridelse af miljøkvalitetskravene og dermed udgøre en risiko for den økologiske og kemiske 
i vandløbet. På baggrund af ovenstående vurderes det således, at det ikke er muligt at udlede vandet fra 
nærværende kunstgræsbane til recipient, Maglemoserenden. 

Endvidere er løsningen vedr. tilslutning af vandet fra kunstgræsbanen til spildevandssystemet valgt, da en alt 
løsning ikke er mulig grundet de eksisterende terrænforhold. 

Banen er mod vest afgrænset af eksisterende boldbaner, mod øst afgrænses af beplantning og stisystem og m 
åen. Mod Nord ligger parkering og maskinhus. 
De eksisterende omgivelser giver således ikke mulighed for, at man kan hæve vandniveauet, hvorefter det ka 
filtrere gennem en renseforanstaltning. 
En alternativ løsning med et filter kræver et kæmpe tilbageholdelsesmagasin til drænvand, da man ikke kan l 
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Det vil således være forventeligt, at koncentrationen af miljøfremmede stoffer, i vandet fra nærværende 
kunstgræsbanen, vil være sammenlignelig med middelkoncentrationerne i regnvandsafstrømningen fra tage 
Denne sammenligning af vandet fra kunstgræsbanen og vand fra befæstede arealer jf. DHI rapporten er forta 
baggrund af drænvandsresultater fra kunstgræsbaner med infill af ældre bildæk end nærværende kunstgræs 
efter udskiftningen. Dermed vurderes det, at vandet ikke har en væsentlig anden sammensætning end tag- o 
overfladevand. Således vurderes vandet fra kunstgræsbanen, at kunne overholder grænseværdierne for tilslu 
spildevandsanlæg. Hvilket er BAT. 

Det vurderes, at CMA bliver næsten fuldstændigt omsat i jorden øverste lag, da CMA består af letomsættelig 
organiske stoffer, som oftest ses i biologiske stofskifteprocesser. Endvidere vil den primære vinterbekæmpel 
kunstgræsbanen være mekanisk, hvilket begrænser anvendelsen af CMA. På den baggrund vurderes CMA ikk 
være til hinder for spildevandsanlæggets mekaniske/biologiske behandling af spildevandet. Anvendelsen af C 
supplement til den mekaniske vinterbekæmpelse er BAT. 

Som det fremgår af en mail fra Novafos vedr. den hydrauliske beregning, er der kapacitet i systemet til de for 
vandmængder fra kunstgræsbanen, se bilag 5. Således vurderes tilslutningen af vandet fra kunstgræsbanen t 
spildevandssystemet ikke at medføre risiko for overbelastning af systemet og dermed opstuvning. 

Ved udskiftningen af kunstgræstæppet udskiftes hegnet omkring banen og der etableres granulatfang 
(afskærmningsplader). Således reduceres spredningen af mikroplast til det omkringliggende miljø. Det er vor 
vurdering af ovenstående foranstaltninger til begrænsningen af mikroplast spredningen er i henhold til BAT. 

Med udgangspunkt i ovenstående vurderinger og valg ift. materialer, opbygning, tømidler, foranstaltninger t 
begrænsning af mikroplastspredning, afvanding, drift/vedligehold er det vores vurdering, at kunstgræsbanen 
etableres i henhold til BAT. 
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