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Meddelelse om lovliggørelse og tilslutningstilladelse for drænvand fra 

kunstgræsbanen på Vedbæk Stadion til offentlig fælleskloak, beliggende 

på ejendommen:  

Gøngehusvej 27 

2950 Vedbæk 

Matr.nr.: 2kz, Vedbæk By, Vedbæk  

 

1. Lovliggørelse af og tilslutningstilladelse for drænvand fra kunst-

græsbane 

Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø, giver hermed tilladelse til, at aflede 

drænvand fra kunstgræsbane på Vedbæk Stadion, placeret på ovennævnte 

adresse, til offentlig fælleskloak (se Figur 1). I praksis er en del af projektet en 

lovliggørelse af eksisterende afløbsforhold og tilslutningspunkt, da der tidligere 

er givet midlertidig tilslutningstilladelse, som ikke er blevet forlænget efter den 

udløb. Den nye del af projektet er anlæggelse af nyt kunstgræstæppe og gum-

migranulat. Kunstgræsbanens areal optages i fælleskloakopland i kommunens 

spildevandsplan1, som en berigtigelse af eksisterende forhold.  

 

Figur 1: Orange markering viser placering af kunstgræsbane, samt tilslutningspunkt i No-

vafos' hovedbrønd J040030 (se placering af sandfang, dræn, forsinkelsesvolumen (tæt 

faskine) m.m i Bilag 00 (i ansøgningens bilag 1)). 

                                                
1 ”Spildevandsplan 2017”, Rudersdal Kommune, https://spildevandsplan2017.rudersdal.dk/ 
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Tilladelsen meddeles på baggrund af det ansøgte med de ændringer, der frem-

går af tilladelsens vilkår. Det er en forudsætning, at arbejdet udføres som an-

søgt, og at tilladelsens vilkår overholdes.  

Tilladelsen gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens2 § 28, stk. 3, spildevands-

bekendtgørelsen3 § 13, samt Rudersdal Kommunes Spildevandsplan4.  

En forudsætning for ibrugtagning af tilladelsen er, at der foreligger en plan for 

drift- og vedligehold, som er i overensstemmelse med tilladelsens vilkår. 

Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår. 

1.1. Generelle vilkår 

1. Tilladelsen gælder fra d.d. for tilslutning af drænvand fra kunstgræsbane til 

forsyningsselskabets, Novafos A/S, fællesafløbsledning og skal udnyttes 

senest 3 år fra tilladelsesdatoen.  

2. Afledning af drænvand til Novafos’ fælleskloak skal ske ved brøndnummer 

J040030, og må maksimalt udgøre 5-6 l/s ved en 5 års regnhændelse. Det-

te skal sikres ved etablering af en afløbsregulator.  

3. Der må kun afvandes og udledes drænvand fra det 3.840 m2 (80 m x 48 m) 

store areal, som er anlagt med kunstgræs og infill-materiale bestående af 

SBR gummigranulat. 

4. Tilladelsen gælder for den del af overfladevandet, der løber gennem kunst-

græsbanen til drænmåtte/membran og opsamles i kunstgræsbanens af-

løbssystem.  

5. Tilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig og kendt af de personer, som 

forestår anlægsarbejdet, samt den efterfølgende drift af banen. 

6. Der skal udarbejdes en plan for drift og vedligehold af kunstgræsbanen og 

tilhørende kloakanlæg (herunder, tæt faskine, sandfangsbrønde og regula-

torbrønd). 

7. Plan for drift og vedligehold skal til enhver tid være tilgængelig og kendt af 

de personer, der har ansvar for drift og vedligehold af kunstgræsbanen. 

8. Vand fra kunstgræsbanen må ikke indeholde pesticider, kemikalier til 

ukrudtsbekæmpelse, sæbe, andre kemikalier og andre glatførebekæmpel-

sesmidler end det tilladte (CMA). 

9. Ved udskiftning eller renovering af kunstgræsbanen, skal materialerne bort-

skaffes efter aftale med Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø, til et 

godkendt modtageranlæg, og i henhold til Rudersdal Kommunes til enhver 

tid gældende regulativ for erhvervsaffald. 

                                                

2 LBK nr. 1218 af 25/11/2019 

3 BEK nr. 1317 af 04/12/2019 

4 ”Spildevandsplan 2017”, Rudersdal Kommune, https://spildevandsplan2017.rudersdal.dk/ 
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10. Ved renovering eller nedlæggelse af kunstgræsbanen, skal jorden behand-

les som områdeklassificeret. Hvis jorden flyttes fra matriklen, eller hvis den 

ønskes genindbygget andet sted på matriklen skal der forinden analyseres 

for jordpakken (kulbrinter, PAH’er og tungmetaller (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn)) 

så jordens forureningsgrad kan vurderes. 

11. Hvis der under anlægsarbejdet opstår uforudsete forhold, som medfører 

væsentlige ændringer i forhold til ansøgningsgrundlaget, skal Rudersdal 

Kommune, Natur, Park og Miljø, kontaktes, som tager stilling til, om æn-

dringen kræver revision af tilslutningstilladelsen.  

12. Konstateres der forurening i jorden ved evt. anlægsarbejde, skal Rudersdal 

Kommune, Natur, Park og Miljø, straks underrettes herom i henhold til § 71 

i lov om jordforurening5.  

13. Hvis der findes arkæologisk materiale i forbindelse med evt. anlægsarbejde, 

skal arbejdet standses i følge museumslovens6 § 27, Evt. fund skal straks 

anmeldes til Museum Nordsjælland.  

14. Ved uheld eller spild af forurenende stoffer skal Rudersdal Kommune, Na-

tur, Park og Miljø, kontaktes omgående.  

15. Afløbsplan ”som udført” fremsendes til Rudersdal Kommune, Natur, Park og 

Miljø, så snart arbejdet er udført. Dato for anlæggelse af kunstgræsbanen 

skal fremgå af færdigmeldingen. Vær opmærksom på, at sagen ikke kan af-

sluttes, før denne er fremsendt. 

1.2. Vilkår for indretning samt drift af afløbsforholdene og kunstgræs-

banen  

16. Kunstgræsbanen med tilhørende installationer, herunder afløbsinstallationer 

udføres i henhold til ansøgningen dateret 19. juni 2020 (modtaget d. 22. juni 

2020) med følgende supplerende krav for kunstgræsbanens opbygning: 

• Infill må bestå af SBR (ELT) gummigranulat. 

• Granulatet skal overholde følgende retningslinjer, og må 
kun tilføres løbende under de forhold, der er beskrevet i 
ansøgningen (bilag 00).  

i. Max. støvindhold skal overholde krav jf. 
DS/EN15051 

ii. Produktets renhed skal overholde krav jf. OA-698 

iii. Produktet skal overholde miljøparametre iht. sene-
ste version af standarden DIN18035-7 tabel 7. 

iv. Max. tilladte mængder af partikler <0,5 mm skal 
være <1% jf. ISO13322-2. 

17. Efterfyldning af gummigranulat må kun ske i det omfang det er nødvendigt 

for vedligeholdelsen af kunstgræsbanen og som angivet i ansøgningen (bi-

                                                

5 LBK nr. 282 af 27/03/2017 

6 LBK nr 358 af 08/04/2014 
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lag 00). Gummigranulatet, som efterfyldes, skal være af tilsvarende eller af 

mindre forurenende kvalitet end det i ansøgningen anførte gummigranulat 

(se bilag 00).  

18. Kunstgræsbanen med tilhørende installationer skal anlægges og drives 

efter Bedste Tilgængelige Teknik (BAT). 

19. Den type gummigranulat og kunstgræstype, der anvendes ved renoverin-

gen, skal svare til eller være mindre forurenende, end det materiale, der fin-

des på kunstgræsbanen i dag. Alle afvigelser fra dette skal fremsendes til 

og godkendes hos Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø. 

20. Der må ikke ske oplag af overskydende gummigranulat på det ansøgte 

areal. 

21. Oplag af gummigranulat på stadionets øvrige areal (opbevaringsskur, par-

keringsplads eller andet) skal ske forsvarligt, med tæt underlag og over-

dækket og i lukket beholder/indpakning. Der må fra oplagsområdet under 

ingen omstændigheder ske spredning af granulatet til omgivelserne.  

22. Der må ikke ske spredning af gummigranulat til det omkringliggende vand-

miljø eller Novafos’ kloaksystem. Såfremt gummigranulatet spredes udenfor 

kunstgræsbanens areal, skal dette opsamles og enten bortskaffes eller til-

bageføres til banen. 

23. Ryddet sne må skrabes ud langs siderne af kunstgræsbanen, men må ikke 

give anledning til spredning af gummigranulat til omkringliggende vandmiljø 

eller kloaksystem.  

24. Der må under ingen omstændigheder ske nedsivning af drænvandet under 

banen eller fra anlagte faskine (anlægges som tæt faskine). Til sikring af 

dette, skal der fortsat være tæt membran under banen.   

25. Der må ikke ske overfladisk afstrømning til omkringliggende områder, reci-

pienter eller nabomatrikler. 

26. Tilslutning til forsyningens ledning skal udføres af autoriseret kloakmester 

og efter DIF´s ”Norm for afløbsinstallationer: DS 432”. 

27. Alt drænvandet skal passere sandfangsbrønd og prøvetagningsbrønd fra 

kunstgræsbanen inden afledning til Novafos’ fælleskloak. 

28. Slam fra sandfangene betragtes som farligt affald og skal håndteres i hen-

hold til Rudersdal Kommunes gældende regulativ for erhvervsaffald. 

29. Det er ejers ansvar, at tekniske anlæg (herunder sandfang osv.) vedligehol-

des og til enhver tid fungerer.  

1.3. Vilkår for egenkontrol 

30. Afløbsregulatoren skal efterses minimum hvert tredje år, og der skal føres 

journal med dato for kontrollen. 
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31. Sandfang skal tilses og vedligeholdes regelmæssigt, herunder tømmes 

således, at det aldrig er mere end halvt fyldt med sand/slam (dog minimum 

1 gang årligt).  

32. Ved tømning skal sandfanget inspiceres for bl.a. synlige fejl og mangler 

(inspektionen skal foretages af tømt sandfang). Der skal føres journal over 

dato for tømning og inspektion af sandfanget. Der skal foreligge en driftsin-

struks for drift og vedligehold af sandfanget. Konstateres der utætheder el-

ler andre skader skal Rudersdal Kommune, Natur Park og Miljø straks kon-

taktes og skaden skal udbedres. Arbejdet skal meldes til Rudersdal Kom-

mune og udføres af en autoriseret kloakmester. 

33. I de første 5 år efter kunstgræsbanens etablering skal der som udgangs-

punkt årligt udtages 2 vandprøver, i hhv. marts og oktober. Analysehyppig-

heden kan reduceres til 1 årlig prøve, hvis analyseresultaterne de seneste 3 

målinger har ligget under 50 % af grænseværdierne. Hvis analyserne efter 

de 5 år har været under 50 % af grænseværdierne, kan analyserne udgå. 

Hvis der i løbet af de 5 år er målt højere end 50 % af grænseværdierne fort-

sættes de årlige analyser til der i 5 sammenhængende år er målt under 50 

% af grænseværdierne.  
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34. Vandprøverne skal udtages fra en frit faldende vandstråle. Prøvetagningen 

skal udføres og analyseres af et DANAK akkrediteret firma eller laboratori-

um. Alle udgifter forbundet hermed afholdes af grundejer. Prøvetagnings-

brønden skal være tilgængelig for tilsyn. Vandprøverne skal tages som stik-

prøver og analyseres for parametrene og overholde grænseværdierne an-

givet i følgende tabel: 

Parameter Enhed 
Grænseværdier 
for drænvandet 

pH - 6,5 – 9 

Suspenderet stof mg/l <500 

Chlorid mg/l <1000 

Nitrifikationshæmning % <20 

Arsen, total μg/l <13 

Arsen, opløst μg/l - 

Bly, total μg/l <100 

Bly, opløst μg/l - 

Cadmium, total μg/l <3 

Cadmium, opløst μg/l - 

Chrom, total μg/l <300 

Chrom(III), opløst μg/l - 

Chrom(VI), opløst μg/l - 

Cobolt, total μg/l <10 

Cobolt, opløst μg/l - 

Kobber, total μg/l <100 

Kobber, opløst μg/l - 

Nikkel, total μg/l <250 

Nikkel, opløst μg/l - 

Zink, total μg/l <920* 

Zink, opløst μg/l - 

DEHP (diethylhexylph-
thalat) μg/l 

7** 
 

Nonylphenol μg/l <6 

Nonylphenolethoxylater μg/l <6 

Octylphenol μg/l <0,2 

Total kulbrinter, C6-C35 μg/l - 
 Alle grænseværdier er de normale for afledning til fælleskloak med undtagelse af hhv: 
*Bestemt som 200 % af max målte koncentration. 

**Fastsat ud fra Industrispildevandsvejledningens krav, er alle grænseværdier de normale for 

afledning til fælleskloak. Hertil bemærkes det, at tungmetaller skal måles som både totale og 

opløste koncentrationer, så det er muligt at vurdere kvaliteten af det afledte vand (især i tilfæl-

de af overskridelser af grænseværdier) ud fra et hensyn til både slamkvalitet (totale koncentra-

tioner) og vand-/recipientkvalitet (opløste koncentrationer). Som udgangspunkt skal den angiv-

ne grænseværdi for hvert af tungmetallerne være overholdt målt som total-koncentration.   

35. Resultaterne af vandprøverne skal fremsendes til forvaltningen snarest 

muligt og senest én måned efter prøvetagningen.  
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Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver Rudersdal Kommune mulighed for at påby-

de, at der foretages nødvendige forbedringer eller fornyelse af et spildevands-

anlæg, hvis det skønnes, at anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. 

Rudersdal Kommune kan endvidere ændre vilkår fastsat i en tilladelse efter 

miljøbeskyttelseslovens § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for util-

strækkelige eller uhensigtsmæssige. 

1.4. Tilladelsens gyldighed  

• Tilladelsen offentligøres fra d.d. i 4 uger på Rudersdal Kommunes 

hjemmeside, www.rudersdal.dk. Der vil i denne periode være påklage-

ret, se afsnit om klagevejledning.  

• Alt påbegyndt arbejde før klagefristen er udløbet er på eget ansvar. 

 

2. Ansøgning og projektbeskrivelse 

Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø, har d. 22. juni 2020 modtaget an-

søgning om tilslutningstilladelse fra Dines Jørgensen & Co. A/S, som ansøger 

på vegne af Rudersdal Kommune, Kultur, som er grundejer. Der sker i forbin-

delse med, at kunstgræstæppet på eksisterende kunstgræsbane på Vedbæk 

Stadion skal udskiftes på matrikelnummer 2kz, Vedbæk By, Vedbæk, jf. bilag 

00. Supplerende materiale er efterfølgende fremsendt i perioden 22. juni – 8. juli 

2020. 

2.1. Nuværende og fremtidige arealforhold samt opbygning 

Kunstgræsbanen har et areal på 3.840 m2 (80 m x 48 m). Arealet ændres ikke 

ved renoveringen, og kunstgræsbanen udføres som en 3. generations kunst-

græsbane. Kunstgræstæppet får en stråhøjde på 60 mm og infill af silica-

/kvartssand og SBR (ELT) gummigranulat. Se opbygning af hhv. eksisterende 

og nyt anlæg i Tabel 1.  

Tabel 1: Kunstgræsbanens nuværende og fremtidige opbygning fra top til bund. 

Nuværende opbygning Fremtidig opbygning 

Infill: kvarts-/silicasand og SBR gum-

migranulat 

Infill: kvarts-/silicasand og sort SBR 

gummigranulat 

5 cm Kunstgræstæppe  6 cm Kunstgræstæppe (nyt) 

1 cm drænmåtte 
1 cm drænmåtte (eksisterende genud-

lagt) 

15 cm stabilt grus 15 cm stabilt grus (eksisterende) 

Planum (eksisterende grusbane) Planum (eksisterende grusbane) 

 

Som det fremgår af tabellen genanvendes drænmåtten. I forbindelse med ud-

skiftningen af kunstgræstæppet/-systemet, afrettes øverste gruslag og kompri-

meres let inden den eksisterende drænmåtte genudrulles og det nye kunst-

græstæppe installeres. 

http://www.rudersdal.dk/
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2.2. Sikring mod spredning af granulat 

Det eksisterende grønne fletvævshegn udskiftes til nyt sort panelhegn i en høj-

de af henholdsvis 4 m i enderne og 3 m på langsiderne, ligesom der opsættes 

granulatfang i form af sandwichplader (afskærmningsplader) ved foden af heg-

net i en højde på ca. 50 cm på alle indvendige hegnssider inkl. porte og låger. 

Dette monteres for at begrænse spredning af gummigranulat (mikroplast) ud på 

de tilstødende arealer ifm. brug og drift af banen. 

2.3. Nuværende og fremtidige afvandingsforhold 

Der blev i september 2010 givet midlertidig tilslutning (oprindeligt sagsnr.: 

10/24534) til kloak for drænvandet fra den eksisterende bane, med tilslutning i 

brøndnr. J040030 med tilløb til Vedbæk Renseanlæg. Tilladelsens løb frem til d. 

27. august 2011, hvorefter der blev givet tilladelse til forlængelse af fristen for 

udløb af tilslutningstilladelsen frem til 1. april 2012 (sagsnr.: 2011-10907). Det 

er denne tilslutning som ønskes lovliggjort permanent for det renoverede kunst-

græsbaneanlæg. Det afledte flow til fællekloakken, blev fastsat til 5-6 l/s. Den 

eksisterende kunstgræsbane afvander i dag via drænmåtte til afløbsrender i 

sider og ender, se afvandingsplanen i bilag 00 (på ansøgningens bilag 1 teg-

ningsnr. 5.3).  

Drænrenderne i ender og sider på kunstgræsbanen ledes via en tæt ø110 mm 

plastledning til en ø425 mm sandfangsbrønd syd for banen, inden det løber ind i 

de tætte regnvandskassetter/faskine syd for banen. 

Ansøger oplyser, at regnvandskassetterne udleder via en tæt ledning til en 

ø600 mm brønd med indbygget regulator, som er afløbsbegrænset til et udløb 

på ca. 5-6 l/s. Udløbet er tilsluttet Novafos spildevandsbrønd nedstrøms med 

brønd nr. J040030. 

2.4. Tilslutningsmængder til de tætte regnvandskassetter  

Ansøger har udført en teoretisk beregning af afløbsmængden fra kunstgræsba-

nen, foretaget på baggrund af følgende forudsætninger (baseret på IDA Spilde-

vandskomiteens regneark til Skrift 30, Regional regnrække version 4.1): 

• Northing (WGS84 ZONE 32): 6195081 

• Easting (WGS84 ZONE 32): 722903 

• Årsmiddelnedbør: 690 mm 

• Middelværdi ekstrem døgnnedbør DMI Klimagrid: 27,4 mm/dag 

Med udgangspunkt i en årsnedbør på 690 mm fås følgende: 

• Baneareal = 3.840 m2 

• Samlet regnmængde på kunstgræsanlægget = 2.649 m³/år. 

Ansøger har med baggrund i en rapport fra DHI, Vandbalance for kunstgræs-

baner, Modellering af fordampning, infiltration og drænflow, rapport januar 20177 

                                                
7 DHI (2017): Vandbalance for kunstgræsbaner – modellering af fordampning, infiltration og 
drænflow. København, Frederiksberg, Gladsaxe, Hvidovre, Brøndby, Lyngby- 
Taarbæk, Gentofte og Ballerup kommuner. Rev. 1.0.  
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estimeret, at der vil der ske en årlig fordampning på op til 26 % af regnvandet, 

der lander på kunstgræsbane.  

Regnmængden, der ledes via drænmåtten og videre til afløbsrenderne og til 

den tætte faskine og videre til kloak, vil jf. ovenstående betragtning være om-

kring 1.960 m³/år. 

Ansøger har oplyst, at der ved kontrolberegning af kassettestørrelsen for over-

fladevandet, anvendes en gentagelsesperiode på 5 år og en sikkerhedsfaktor 

samlet på 1,2, her indregnet en modelusikkerhedsfaktor på 1,0, en fortætnings-

faktor på 1,0 og en klimafaktor på 1,2. Hertil anvendes en afskærende led-

ningskapacitet på 5 l/s som tidligere givet jf. midlertidig tilslutningstilladelse fra 

2010 (Rudersdal Kommunes sagsnr. 10/24534). Ved regnhændelser over 5 år 

vil der ifølge ansøger ske opstuvning af vand på banen. Ansøger har oplyst, at 

banen kan håndtere omtrent en 50 års regnhændelse, inden der er risiko for 

overløb via banekanten. 

Med ovenstående beregning giver det en samlet kassettestørrelse på 39 m3. 

Der anvendes samme regnvandskassetter, som eksisterende regnvandskasset-

ter, på 800 x 800 x 663mm (l x b x h), hvor der er to blokke ved siden af hinan-

den og med en længde på 38 meter. Ved beregning af størrelsen, overholder 

den det volumen, da den samlede kassettestørrelse er 40 m3. 

2.5. Drift af kunstgræsbanen 

Ved banens opførelse har ansøger redegjort for, at der udlægges omkring 15-

17 kg gummigranulat pr. m2 (svarende til ca. 57-65 tons). 

Ansøger har oplyst, at der påregnes efterfyldt med ca. 1 tons gummigranulat 

efter den første vintersæson med meget sne, hvorimod der de efterfølgende år 

forventes en meget begrænset efterfyldning i størrelsen ca. 0,5 tons pr. år, of-

test mindre eller med år helt uden efterfyldning.  

Årsagen til, at der skal tilføres mere gummigranulat det første år skyldes pri-

mært kompaktering af infill-materialet (både sand og gummigranulat), samt at 

en del af gummigranulatet vil blive flyttet med ud til banens randzoner, når der 

ryddes sne. Når sneen smelter, vil granulatet opfylde den frie stråhøjde (på ca. 

16 mm), som kunstgræstæppet har i disse områder. Det er derfor ikke muligt at 

børste al gummigranulatet retur ind på kunstgræsbanens øvrige arealer, når 

sneen er smeltet.  

Ved næste vintersæson vil banens randzoner allerede være fyldt op med gum-

migranulat, og de ryddede mængder gummigranulat vil derfor udelukkende 

lægge sig på overfladen af kunstgræstæppet og vil kunne børstes tilbage ind på 

banens øvrige områder.  

Vinterbekæmpelse vil primært ske med mekanisk materiel. Som supplement 

hertil vil der, ligesom det er tilfældet i dag, blive anvendt Eco Icebreaker (kalci-

ummagnesiumacetat, CaMg(CH3CO2)4, CMA), så det sidste is og sne på banen 

efter manuel snerydning kan fjernes. 
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2.6. Valg af materialer 

Ansøger og bygherre har redegjort for valg af infill-type, da denne ofte har væ-

ret i fokus i forbindelse med udvaskning af miljøfremmede stoffer, men også 

andre syntetiske materialer såsom kunstgræstæppe og lim kan afgive miljøska-

delige stoffer.  

SBR-gummigranulat (ELT) er en genanvendelse af kasserede bildæk. Som 

direkte konsekvens af øgede krav fra EU, senest i 2013 (Commision Regulation 

(U) No 1272/2013) til dækproducenter, er en stor del af indholdet af miljøfrem-

mede stoffer, herunder tjærestoffer (PAH’er) i SBR-infill, faldet støt. 

Der er således belæg for en forventning om, at SBR-infill med tiden bliver en 

stadig mindre miljøbelastning, hvorfor den nyeste infill, som minimum kan for-

ventes at leve op til de bedste resultater fra tidligere undersøgelser.  

Databladet for kunstgræstæppet angiver, at produktet består af PE og PP, men 

angiver ellers ingen miljømæssige specifikationer. Ansøger oplyser at PE og PP 

anses ikke for problematiske i forbindelse med udvaskning og nedsivning. 

Typen af lim, som anvendes, vil afhænge af vejrmæssige faktorer, der kan der-

for være stor variation mellem produkterne. Databladet angiver, at produktet 

ikke er biologisk nedbrydeligt og ikke har tendens til ophobning i organismer, 

men, at det kan være svagt toksisk i akvatiske miljøer. Databladet for limtypen 

angiver, at produktet består af polyester og PE, som ikke anses for at være 

problematiske i forbindelse med udvaskning og nedsivning. Databladet angiver 

endvidere, at produktet ikke har nogen toksikologisk eller økologiske bivirknin-

ger (se bilag 00 (i ansøgningens bilag 4) samt i bilag 02 og 03).  

2.7. Ansøgers vurdering af Bedste Tilgængelige Teknologi (BAT) 

Området, hvor kunstgræsbanen skal etableres, er OSD, og inden for indvin-

dingsopland. Banen er beliggende inden for BNBO, og den nærmeste vandind-

vindingsboring er beliggende ca. 80 m nordøst for banen. Formålet med BNBO 

er at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvandet i boringens 

nærområde og derved beskytte drikkevandet. Det er således på baggrund af et 

forsigtighedsprincip i ønsket om at beskytte grundvandet og drikkevandet, et 

krav fra kommunens side, at overfladevandet fra kunstgræsbanen ikke nedsi-

ves. Kunstgræsbanen er således ved etableringen i 2010 anlagt med tæt bund, 

derved forekommer der ingen nedsivning af overfladevand fra banen. 

Ved udledning af vandet til recipient, Maglemoserenden, skal miljøkvalitetskra-

vene for overfladevand overholdes. Jf. analyseresultaterne af drænvandet fra 

kunstgræsbanen i 2010 og 2011, overskrider koncentrationen af zink miljøkvali-

tetskravene med en faktor 11-59. Som det fremgår af analyseresultaterne, er 

det ikke muligt for vandet fra nærværende kunstgræsbane at overholde miljø-

kvalitetskravene, selv hvis grænseværdierne er inkluderet fortyndingsfaktor8. 

                                                
8 DHI (2017): Vandbalance for kunstgræsbaner – modellering af fordampning, infiltration og 
drænflow. København, Frederiksberg, Gladsaxe, Hvidovre, Brøndby, Lyngby- 
Taarbæk, Gentofte og Ballerup kommuner. Rev. 1.0.  
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Udledning af vandet fra nærværende kunstgræsbane til Maglemoserenden vil 

således medføre en overskridelse af miljøkvalitetskravene og dermed udgøre 

en risiko for den økologiske og kemiske tilstand i vandløbet.  

På baggrund af ovenstående vurderes det således, at det ikke er muligt at ud-

lede vandet fra nærværende kunstgræsbane til recipient, Maglemoserenden. 

Endvidere er løsningen vedrørende tilslutning af vandet fra kunstgræsbanen til 

spildevandssystemet valgt, da en alternativ løsning ikke er mulig grundet de 

eksisterende terrænforhold. 

Banen er mod vest afgrænset af eksisterende boldbaner, mod øst afgrænses af 

beplantning og stisystem og mod syd åen. Mod Nord ligger parkering og ma-

skinhus. De eksisterende omgivelser giver således ikke mulighed for, at man 

kan hæve vandniveauet, hvorefter det kan filtrere gennem en renseforanstalt-

ning. 

En alternativ løsning med et filter kræver et kæmpe tilbageholdelsesmagasin til 

drænvand, da man ikke kan lede mere en 1 l/s/ha ud.  

Begge ovenstående løsninger med renseforanstaltninger og udledning er ikke 

muligt og i øvrigt meget økonomisk tung. Der er således kun den mulighed til-

bage at tilslutte vandet til spildevandssystemet, hvilket er BAT i hhv. til nærvæ-

rende kunstgræsbane. 

Det fremgår af DHI rapporten fra 20179 Koncept for regulering af drænvand fra 

kunstgræsbaner:  

”Middelkoncentrationerne af bly, kobber, zink og DEHP i drænvand fra kunst-

græsbaner ligger på niveau med middelkoncentrationerne i regnvandsafstrøm-

ning fra parcelhuskvarterer. Den stofmæssige belastning fra kunstgræsbaner af 

renseanlæggene i BIOFOS’ opland er dermed sammenlignelig med belastnin-

gen fra andre befæstede arealer.” 

Rapporten sammenholder analyseresultater for regnvandsafstrømning fra for-

skellige overfladetyper, herunder parcelhuskvarterer (både tagvand og vej-

vand), almindelige tage, villaveje og større veje for udvalgte parametre, som 

typisk er kritiske i forhold til at overholde miljøkvalitetskriterierne. Af de analyse-

rede parametre i drænvand fra kunstgræsbaner er det primært zink, som udgør 

et problem i forhold til overholdelse af miljøkvalitetskravet for ferske og marine 

vandområder. Det vil således være forventeligt, at koncentrationen af miljø-

fremmede stoffer, i vandet fra nærværende kunstgræsbanen, vil være sammen-

lignelig med middelkoncentrationerne i regnvandsafstrømningen fra tage og 

veje. 

Denne sammenligning af vandet fra kunstgræsbanen og vand fra befæstede 

arealer jf. DHI rapporten er fortaget på baggrund af drænvandsresultater fra 

kunstgræsbaner med infill-materiale af ældre bildæk end nærværende kunst-

                                                
9 DHI (2017): Vandbalance for kunstgræsbaner – modellering af fordampning, infiltration og 
drænflow. København, Frederiksberg, Gladsaxe, Hvidovre, Brøndby, Lyngby- 
Taarbæk, Gentofte og Ballerup kommuner. Rev. 1.0.  
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græsbane efter udskiftningen. Dermed vurderes det, at vandet ikke har en væ-

sentlig anden sammensætning end tag- og overfladevand. Således vurderes 

vandet fra kunstgræsbanen, at kunne overholde grænseværdierne for tilslutning 

til spildevandsanlæg. Hvilket således ifølge ansøgers vurdering er BAT. 

Som det fremgår af en mail fra Novafos vedrørende den hydrauliske beregning, 

er der kapacitet i systemet til de forventede vandmængder fra kunstgræsbanen, 

se ansøgningens bilag 5 i tilladelsens bilag 00. Således vurderes tilslutningen af 

vandet fra kunstgræsbanen til 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 ansøgers vurdering af oven-

stående foranstaltninger til begrænsning af mikroplastspredningen, er i henhold 

til BAT. 

Med udgangspunkt i ovenstående vurderinger og valg ift. materialer, opbygning, 

tømidler, foranstaltninger til begrænsning af mikroplastspredning, afvanding, 

drift/vedligehold er det ansøgers vurdering, at kunstgræsbanen etableres i hen-

hold til BAT. 

3. Rudersdal Kommunes redegørelse og vurdering 

På baggrund af nedenstående, samt de stillede vilkår, er det Rudersdal Kom-

munes vurdering, at afledningen kan etableres uden at være i strid med kom-

munens spildevandsplan, øvrige planlægning samt gældende lovgivning. 

3.1. Vandmængder  

Flowet er fastsat til 5-6 l/s ved en 5 års regnhændelse, og der er stillet vilkår 

om, at dette reguleres via regulatorbrønd. Novafos har godkendt dette flow til 

deres system i forbindelse med ansøgningsprocessen samt i deres notat til 

kommunen (se bilag 05), og vurderet, at der ikke er behov for flowmålinger af 

vandet.  

På baggrund heraf, er det kommunens vurdering, at afledning til kloak kan ske 

indenfor kapaciteten af det spildevandsanlæg, som modtager spildevandet.  

3.2. Jord- og grundvandsforhold 

Rudersdal Kommune har kendskab til, at der er registreret slagger under på 
kunstgræsbanen, og der er anlagt drænmåtte, så der ikke kan ske nedsivning 
fra banen.  

Kunstgræsbanens placering ligger inden for et område med særlige drikke-

vandsinteresser (OSD) og indvindingsopland, samt indenfor en vandindvin-

dingsbeskyttelseszone og boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) (se Figur 

2). Nærmeste offentlige vandforsyningsanlæg ligger ca. 2.000 meter sydvest for 

kunstgræsanlægget, Trørød VV og den nærmeste vandindvindingsboring er 

beliggende ca. 80 nordøst for banen DGU nr.: 194.127. Vandspejlet i boringen 

er i 2002 pejlet til 2,51 meter under terræn (m.u.t.), og den er filtersat i 23,6 m 
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u.t. i kalken. Jf. GEUS-borerapporten, er de overliggende aflejringer smelte-

vandssand og moræneler. 

Formålet med BNBO er at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af 

grundvandet i boringens nærområde og derved beskytte drikkevandet. Det er 

således på baggrund af et forsigtighedsprincip i ønsket om at beskytte grund-

vandet og drikkevandet, et krav fra kommunens side, at overfladevandet fra 

kunstgræsbanen ikke nedsives. Kunstgræsbanen er således ved etableringen i 

2010 anlagt med tæt bund/membran, derved forekommer der ingen nedsivning 

af overfladevand fra banen. 

 
Figur 2: Kunstgræsbanens placering (markeret med sort firkant) ift. indvindingsopland (grøn 
skravering), nærmeste vandforsyningsboring DGU nr.: 194.127 (blå prik), 
vandinvidingsbeskyttelseszone (rød skravering), samt boringsnære beskyttelsesområder 
(BNBO) (mørkenblå cirkel). Den røde prik angiver adresseplacering. 

Da den anlagte faskine etableres som et tæt anlæg, kan der heller ikke herfra 

ske nedsivning af drænvand fra kunstgræsbanen. Faskinen er dimensioneret ud 

fra en 5 års hændelse, og vil forsinke vandet inden afløb til kloak. Ved regn-

hændelser over 5 år vil der ske opstuvning af vand på banen. Ansøger har op-

lyst, at banen kan håndtere omtrent en 50 års regnhændelse, inden der er risiko 

for overløb via banekanten. 

Det er kommunens vurdering, at der på baggrund af ovenstående, ikke er risiko 

for, at grundvand- og drikkevandskvaliteten forringes.  

3.3. Recipient/overfaldevand 

Den nærmeste § 3-beskyttede recipient er vandløbet Maglemoserenden, som 

er beliggende ca. 15 m syd for kunstgræsanlægget (se Figur 3).  
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Figur 3: Beskyttet vandløb (Maglemoserenden, blå stiplet linje) i forhold til kunstgræsbanen. 

Der er i nogle små § 3-søer, nedstrøms vandløbet, registreret forekomst af 

grønbenet rørhøne, som er fredet. Denne del af Maglemoserenden, inden dens 

udløb i Øresund, er miljømålssat til god økologisk og kemisk tilstand. Dog er 

den nuværende miljøtilstand i vandløbet moderat, og der er endvidere risiko for 

manglende opfyldelse i 2027 af miljømålene. 

Ca. 190 m øst for kunstgræsanlægget er en § 3 – beskyttet sø, hvor der er regi-

streret forekomst af grøn mosaik guldsmed, som er fredet og bilag IV art, jf. 

Habitatdirektivet. Endvidere er der ca. 200 m sydvest for kunstgræsanlægget en 

mosaik af § 3-beskyttet natur bestående af bl.a. mose og eng. Der er ikke regi-

streret forekomster af fredede eller beskyttede arter i området af denne mosaik 

nærmest kunstgræsanlægget. 

På baggrund af at alt drænvandet afledes til kloak, der etableres BAT-løsninger, 

og der er stillet vilkår, som sikrer, at gummigranulatet ikke spredes til omkring-

liggende miljø, er det kommunens vurdering, at der ikke er risiko for påvirkning 

af Maglemoserendens tilstand eller af de nedstrømbeliggende søers økologiske 

tilstand i en sådan grad, at miljømålet kan ikke kan opfyldes. 

3.4. Naturforhold og international beskyttelse 

Nærmeste Natura 2000 område er nr. 144 Nedre Mølledal og Habitatområde nr. 

191, som er beliggende 1.700 m syd for kunstgræsanlægget. 200-220 m vest 

for kunstgræsbanen er der i øvrigt et større område med beskyttede naturtyper 

(mose, eng, osv.).  

Det vurderes, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og pro-

jekter, ikke vil påvirke et Natura 2000-område eller et yngle- og rasteområde for 
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arter, der er omfattet af direktivets bilag IV. (se Habitatbekendtgørelsens10 § 6 

og § 7). 

3.5. Forventede indholdsstoffer i drænvandet 

Der er ansøgt om tilladelse til etablering af en kunstgræsbane med infill af sort 

SBR gummigranulat, som er fra genanvendte kasserede bildæk. Kvaliteten af 

SBR gummiet kan variere fra producent til producent. Dog må det forventes, at 

gummigranulatet over tid bliver et renere produkt i takt med fremstillingen af 

bildæk underlægges restriktioner for tilsætningsstofferne i bildæk. Dette gælder 

for brugen af visse PAH’er i blødgøringsolier i dæk, hvor EU har fastsat regler 

vedrørende begrænsning af PAH’er i blødgøringsolier til dæk for at beskytte 

menneskers sundhed og miljøet. Ansøger har angivet at græstæppet består 

overvejende af plastik, der enten er polyethylen (PE) eller polypropylen (PP) 

anvendt til henholdsvis strå og primær måtte.  

Orbicon A/S har på vegne af Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø, udar-

bejdet et notat om risikovurdering af materialer og stoffer i kunstgræsbaner (se 

bilag 04). Notatet blev udarbejdet i forbindelse med renoveringen af to andre 

kunstgræsbaner i kommunen. Orbicon beskriver, at bagsiden af kunstgræsmåt-

ten oftest er udført af en latex (naturgummi) tilsat f.eks. carboxyleret SBR gum-

mi (Styren-Butadien-Rubber), og eventuelt forankret på en geotekstil af f.eks. 

PP eller polyester. Græsstrå er tilsat farvestoffer, der typisk er enten kompleks-

forbindelser med kobber eller organiske azo-farvestoffer, og tillige tilsat UV-

stabilisatorer, antioxidanter og flammehæmmere. Disse er typisk højmolekylære 

phenoliske strukturer og molekyler indeholdende funktionelle amingrupper. 

Flammehæmmere kan være af både organisk og uorganisk oprindelse. PE 

plastik i tynd støbning er generelt bøjeligt og smidigt, og derfor er anvendelse af 

blødgørere minimal, men der kan ikke udelukkes et indhold af sådanne stoffer i 

enkelte produkter. Samlet vurderes græstæppet at kunne bidrage med stoffer 

som kobber (fra farvestof) og zink (fra SBR gummi i latexcoating), samt i mindre 

omfang f.eks. blødgørere som DEHP og nonylphenoler. 

Både Miljøstyrelsen og DHI11 har udgivet rapporter med undersøgelser af foru-

renende stoffer fra de materialer, der er anvendt til etablering af 3. generations 

kunstgræsbaner. Den nyeste rapport på området er udarbejdet af DHI, BIOFOS 

A/S og HOFOR A/S12. Rapportens undersøgelser bygger på analyser fra 45 

etablerede kunstgræsbaner, i alt 158 stikprøver. Analyseresultaterne stammer 

hovedsageligt fra baner med SBR infill. Rapporten konkluderer på baggrund af 

analyseresultaterne, at middelkoncentrationerne af bly, kobber, zink og DEHP i 

drænvand fra kunstgræsbaner ligger på niveau med regnvandsstrømning fra 

parcelhuskvarterer, men lavere end middelkoncentrationer fra større trafikerede 

veje. Videre vurderes den hydrauliske belastning af renseanlæggene af dræn-

                                                

10 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 

11 Kunstgræsbaner Kortlægningsrapport, Miljøstyrelsen 2018; Vandbalance for kunstgræsbaner, DHI og Orbicon 

2017 

12 ”Koncept for regulering af drænvand fra nye kunstgræsbaner”, DHI, BIOFOS A/S og HOFOR A/S, 2017. 
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vand fra kunstgræsbaner ikke at være betydelig i forhold til afledningen fra øvri-

ge befæstede arealer i oplandet. Til at understøtte denne vurdering, har DHI 

estimeret (på baggrund af en konservativ beregning), at drænvand fra kunst-

græsbaner i BIOFOS’ opland udgjorde ca. 0,1 % af den samlede tilledning af 

spildevand til de tre renseanlæg i 2015. 

Af fremsendte tidligere analyseresultater fra den aktuelle bane (nærværende 

tilladelse) er der i en enkelt prøve udtaget d. 14-12-2010 målt et højt niveau af 

zink på 460 µg/l og klorid på 1100 mg/l. Efterfølgende vandprøver fra d. 18-03-

2020, d. 27-04-2011 og d. 01-06-2011 viser et noget lavere niveau for zink på 

hhv. 89 µg/l, 82 µg/l og 113 µg/l, og for klorid har man målt hhv. 12 mg/l, 17 

mg/l og 14 mg/l.  Der er tæt membran direkte under græstæppet og alt dræn-

vand opsamles og ledes videre til kloak. Der er således ikke en jordmatrice 

hvori zink, og øvrige metaller kan bindes. Zinkniveauerne overholder den tidli-

gere tilladelses maksimale kravværdi på 3000 µg/l (som også er Miljøstyrelsens 

fastsatte krav), men kommunen har efter dialog med Novafos skærpet krav-

værdien for zink i nærværende tilladelse til at udgøre 200 % af den max målte 

koncentration (dvs. en kravværdi på 920 µg/l), således at renseanlæggets 

slamkvalitet og slutdisponering sikres. Det skærpede krav vurderes ikke at være 

et problem at overholde for grundejer, eftersom ingen af analyseresultaterne 

har ligget i det niveau. Novafos har i et notat til Rudersdal Kommune (se bilag 

05) anmodet om at grænseværdierne fastsættes som det laveste af følgende:  

• 200 % af de max målte koncentrationer 

• De generelle grænseværdier ved afledning til fælleskloak fra Industris-

pindevandsvejledningen13.  

Derudover er der stillet vilkår om, at der ikke må anvendes salt (NaCl) på ba-

nen, men at der i stedet benyttes CMA, som er anset for at være mere miljøven-

ligt end alternative tømidler.  

3.6. ABC-vurdering 

Af tidligere nævnte DHI rapport12 er indholdsstofferne i drænvandet vurderet i 

henhold til Miljøstyrelsens ABC-vurderingsmetode og efter de kriterier der er 

beskrevet i Industrispildevandsvejledningen13 (se Tabel 2 nedenfor).  

  

                                                

13 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2006 ”Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg" (VEJ. nr. 

9810 af 31/05/2006). 
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Tabel 2: DHI Rapportens ABC-vurdering af relevante stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner. 

Relevante stoffer i drænvand fra kunstgræs-
baner  

ABC-vurdering 

Metaller  B 

DEHP  A 

DIBP  A 

DBP  A 

BBP  A 

Nonylphenoler  A 

Octylphenoler  A 

Cyclohexanamin  A 

N-cyclohexyl-cyclohexanamin  C 

Phenol 2,4-bis (1,1-dimethylethyl)-  A 

6PPD  A 

Bis-(2,2,6,6- tetrametyl-4-piperidinyl) sebacat  A 

Benzothiazole  C 

Calciumacetat (tømiddel)  C 

Magnesiumacetat (tømiddel)  C 

Kaliumformiat (tømiddel)  C 

Jf. Miljøstyrelsens vejledning gælder der at:  

• A: Stoffer, hvis egenskaber bevirker, at de er uønskede i afløbssyste-

met. Stofferne bør erstattes eller reduceres til et minimum. 

• B: Stoffer, der ikke bør forekomme i så store mængder i det tilledte spil-

devand, at miljømæssige kvalitetskrav/kriterier overskrides. For udvalg-

te stoffer er der fastsat grænseværdier. Stofferne skal tillige reguleres 

efter princippet om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 

• C: Stoffer, der ikke i kraft af deres egenskaber giver anledning til fast-

sættelse af grænseværdier i tilledt spildevand. 

Af Tabel 2 ses det, at flere af stofferne er A-stoffer, hvoraf en række af disse 

også er indeholdt i EU’s Kandidatliste. Kommunen har stillet en skærpet græn-

seværdi for A-stoffet DEHP på 7 µg/l, da det, på baggrund af fremsendte analy-

seresultater for DEHP-indholdet, vurderes at være muligt at overholde denne 

grænse, og da Novafos har angivet ønske om en skærpet grænseværdi af hen-

syn til slamkvaliteten på Vedbæk Renseanlæg. Af fremsendte REACH erklæ-

ringer og datablade fra leverandører er der redegjort for, at produkterne ligger 

noget under 0,1 % af stofferne fra kandidatlisten (se bilag 02 og bilag 03). 

Kommunen vurderer, at materialerne således er valgt med henblik på at redu-

cere stofferne til et minimum.  

DHI rapporten konkluderer derudover, at indholdet af de organiske stoffer i 

drænvandet generelt er målt i meget lave niveauer sammenlignet med grænse-

værdierne for afledning til kloak, samt det bidrag der sker fra andre kilder i et 

opland. Dette er også tilfældet for nærværende kunstgræsbane, hvor fremsend-

te analyseresultater viser, at stofferne ofte er målt til et niveau lavere end detek-

tionsgrænsen.  

For metallerne, som er B-stoffer, er der fastsat vilkår om egenkontrol med hen-

blik på at sikre at gældende grænseværdier overholdes. Som nævnt i forrige 

afsnit er det primært zink, der har været målt i høje koncentrationer, og her har 
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kommunen valgt at skærpe kravet med henblik på at sikre slamkvaliteten efter 

ønske fra Novafos (se forrige afsnit 3.5).  

På baggrund af ovenstående er det Rudersdal kommunes vurdering, at der ikke 

vil ske overskridelser af grænseværdierne fastsat af hensyn til Vedbæk Rense-

anlæg og dets slamkvalitet. 

3.7. COD, BOD5, COD/BOD5, fosfor og kvælstof 

Novafos har meddelt at de ikke finder det relevant at stille krav til COD, BOD 

eller næringsstofferne nitrat og fosfor. Af den årsag, samt på baggrund af frem-

sendte analyseresultater, som viser at nitrat og fosfor ligger indenfor Miljøstyrel-

sens krav (se bilag 00 (i ansøgningens bilag 4)), har Rudersdal Kommune ikke 

stillet krav til at analysere for disse parametre.  

3.8. pH 

I industrispildevandsvejledningen13 stilles der krav til at pH, for at undgå korrosi-

on af kloaksystemet. Kravet for pH er derfor fastsat til at ligge inden for interval-

let 6,5-9 jf. vejledningen. Der er i fremsendte analyseresultater ikke målt pH-

værdier udenfor dette interval. Det er på den baggrund Rudersdal Kommunes 

vurdering, at der ikke er risiko for korrosion af kloaksystemet.  

3.9. Nitrifikationshæmning 

Der er stillet vilkår om, at nitrifikationshæmning maksimalt må være 20 %, hvil-

ket vurderes at kunne overholdes.  

3.10. Opsamling og vurdering af BAT  

Kravet til, at afledningen af drænvand fra kunstgræsbanen til kloak skal være 

svarende til BAT, vurderes at være opfyldt på baggrund af følgende: 

• Banen anlægges med tæt membran, grundet de drikkevandsinteres-

ser/-boringer der er i området og intet drænvand kan derfor nedsive på 

området.  

• Der stillet vilkår om, at der ikke må benyttes salt, samt at brug af tømid-

let CMA begrænses mest muligt.  

• Afledning sker til kloak af hensyn til beskyttelse af recipienten, Magle-

moserenden, da der tidligere er mål et meget højt indhold af zink i van-

det fra banen. Ansøger har redegjort for alternative renseteknologier in-

den afledning til recipient, men fundet at der både vil være store øko-

nomiske udfordringer forbundet med en filterløsning, samt at banens 

placering giver en pladsmæssig udfordring, hvis et tilstrækkeligt forsin-

kelsesvolumen til vandet skulle sikres inden rensning og udledning.  

• Der er stillet vilkår til drænvandets kvalitet samt til et prøvetagningspro-

gram for udtagelse af vandprøver med det formål at sikre slamkvalite-

ten på renseanlægget.  

• For at mindske af spredning af granulat og mikroplast til det omkringlig-

gende område, etableres der granulatfang/afskærmningsplader. Her-



 
19 

under er det en forudsætning for tilladelsen, at der udarbejdes en plan 

for drift og vedligehold.  

• Der er fastsat vilkår om at der ikke må benyttes pesticider, modbe-

kæmpende midler, sæber eller andre kemikalier på banen, end det til-

ladte tømidel i begrænset omfang (CMA).  

4. Høring 

Denne afgørelse har været i høring hos ansøger, Dines Jørgensen og Co. A/S, 

grundejer (Rudersdal Kommune v. kulturafdelingen) og hos forsyningsselskabet 

Novafos, i perioden 31. juli til 7. august 2020. 

De indkomne bemærkninger er indarbejdet i tilladelsen. 

Novafos har anmodet om, at det fremgår af tilladelsen, at der skal betales 

vandafledningsafgift for afledte årlige vandmængde. Dette afregnes særskilt 

mellem bygherre og Novafos. 

Dines Jørgensen og Co. A/S har i deres høringssvar anmodet om at nedsætte-

prøvetagningsfrekvensen fra 5 år til 2-3 år. Rudersdal Kommune fastholder 

vilkåret om prøvetagningsfrekevens med baggrund i, at der er tale om en ny 

banebelægning, de tidligere analyseresultater fra banen omfatter ikke alle stof-

fer, der stilles vilkår om at måle (jf. vilkår 34), og endelig finder kommunen det 

nødvendigt med en dybere forståelse af udvaskningen fra kunstgræsbaner, 

herunder hvordan banernes sommer-/vinterdrift påvirker kvaliteten af det afledte 

vand.  

Dines Jørgensen og Co. A/S har desuden spurgt om en redegørelse for, hvorfor 

kommunen stiller vilkår om analyse af det opløste indhold af metallerne. Ru-

dersdal Kommune ønsker tungmetalkoncentrationer målt som både totale og 

opløste koncentrationer, så det er muligt at vurdere kvaliteten af det afledte 

vand (især i tilfælde af overskridelser af grænseværdier) ud fra et hensyn til 

både slamkvalitet (totale koncentrationer) og vand-/recipientkvalitet (opløste 

koncentrationer). 

Dina Jørgensen og Co. A/S har anmodet om, at vilkår vedr. årlig indrapportering 

af flowmålinger udgår. Rudersdal Kommune har valgt at imødekomme denne 

anmodning, da det ikke har været et krav fra Novafos. Dines Jørgensen har 

givet udtryk for, at de vil overveje at installere en flowmåler inden tilløb til kloak, 

af interesse for indsamling af viden omkring, hvilke vandmængder der reelt 

afledes til kloak fra en bane som Vedbæk banen.  

5. Klage- og søgsmålsvejledning 

Afgørelsen kan jf. spildevandsbekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 3 påklages til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageperioden er 4 uger. Da afgørelsen er 

offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den føl-

gende hverdag. Fristen for at klage over afgørelsen er den 5. oktober. 2020, kl. 

23.59. 

Klageberettigede er: 
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• Afgørelsens adressat 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens ud-

fald 
• Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af na-

tur og miljø som hovedformål 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres 

vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Føde-

vareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du kan finde via 

www.nmkn.dk, www.borger.dk og www.virk.dk.  

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageporta-

len til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og 

de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet vedhæftet den på-

klagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. 

Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet, sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre involverede i 

klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet på tre uger fra modtagelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 94, stk. 2. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det, jf. § 21 i 

Lov nr. 1715 af 27.12.2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 

begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myn-

digheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenæv-

net, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

De nærmere regler om gebyrbetaling fremgår af Bekendtgørelse nr. 132 af 

30.01.2017 om gebyr for indbringelse af klager til Miljø- og Fødevareklagenæv-

net. Det fremgår bl.a. af denne bekendtgørelse, at betaling af gebyr skal ske 

ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling inden en af Miljø- og Føde-

vareklagenævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke inden udløbet af fristen, 

afvises klagen. 

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomhe-

der og organisationer skal betale et gebyr på 1800 kr.  Du betaler gebyret med 

betalingskort i Klageportalen. 

Jf. § 96 i Miljøbeskyttelsesloven har en klage over en tilladelse ikke opsættende 

virkning, med mindre Miljø og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Evt. 

udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, sker på ansøgers eget an-

svar. 

 

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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6. Søgsmålsvejledning 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder 

fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgs-

målsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101. 

Bilag: 

• Bilag 00 - Brev-15829-Vedbæk-20200619-Ansøgning om tilslutningstil-

ladelse inkl. bilag 

• Bilag 01 - Vedbæk Stadion - BAT-vurdering 

• Bilag 02 - Udvaskningstest, REACH erklæringer mm. 

• Bilag 03 – Analyse af gummigranulat - 878723.1 - IMDEX - analysis of 

rubber granulate-1 

• Bilag 04 - Risikovurdering for stoffer og materialer i kunstgræsbaner 

• Bilag 05 - Høringssvar Novafos 1.0 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 

Dines Jørgensen & Co. A/S: Louise Stenander, ls@dj-mg.dk, Jørgen Hegner, 

JHe@dj-co.dk  

Styrelsen for patientsikkerhed: stps@stps.dk  

Danmarks Naturfredningsforening: dnrudersdal-sager@dn.dk  

Danmark Naturfredningsforening-lokalafdeling: rudersdal@dn.dk  

Novafos A/S: novafos@novafos.dk  

Museum Nordsjælland: post@museumns.dk  

Venlig hilsen 

    

Thilde Brorson Thomasen    Maria Cathrine Nielsen 

Spildevandsmedarbejder   Natur-, Park- og Miljøchef 
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