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1. Tilladelse til nedsivning og udledning 

Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, Rudersdal Kommune, giver hermed 

tilladelse til nedsivning og udledning af drænvand fra kunstgræsbane på 

ovennævnte adresse (se beliggenhed på Figur 1 nedenfor).  

 

 

Figur 1: Oversigtskort over placering af kunstgræsbanen (orange markering øverst i højre 

hjørne). 

Tilladelsen meddeles på baggrund af det ansøgte med de ændringer, der 

fremgår af tilladelsens vilkår. Det er en forudsætning, at arbejdet udføres som 

ansøgt, og at tilladelsens vilkår overholdes.  

Afgørelsen er truffet i henhold til § 19 stk. 1 og § 28 stk. 1 i 

Miljøbeskyttelsesloven
1
, bestemmelserne omfattet af kapitel 9 og 15 i 

                                                
1
 LBK nr 1218 af 25/11/2019   
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Spildevandsbekendtgørelsen
2
, Bekendtgørelse om krav til udledning af visse 

forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og 

havområder
3
, samt Rudersdal Kommunes Spildevandsplan

4
 med følgende 

vilkår. 

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:  

Generelle vilkår 

1. Tilladelsen er gyldig fra dags dato og bortfalder, hvis den ikke udnyttes 

senest 3 år efter, at den er meddelt. 

2. Kunstgræsbanens eksisterende direkte udledning til søen på matriklen fra 

drænsystemet skal afproppes eller omlægges, således at alt drænvand 

afledes til faskinen. Eventuel afpropning skal foretages inden ibrugtagning. 

Afpropningen skal udføres af autoriseret kloakmester. 

3. Tilladelsen gælder for det overfladevand, der løber gennem 

kunstgræsbanen og nedsiver direkte, samt for det overfladevand, som 

opsamles i kunstgræsbanens drænsystem og afledes til faskiner. 

4. Der må ske udledning via jordmatricen fra faskinen placeret mindre ned 25 

meter fra søen, samt direkte via overløb fra faskinen til søen, med 

udløbspunkt i følgende koordinater: N=6192311.302 og E= 721657.646 

(system UTM32/ETRS89). 

5. Der må maksimalt udledes 3 l/s som overløb fra nedsivningsanlægget til 

søen.  

6. Som dimensionsgivende regnhændelse skal benyttes minimum 

gentagelsesfaktor på T=10. Det vil sige, at der, statistisk set, ikke må ske 

overløb fra anlægget oftere end hvert 10. år. 

7. Ved dimensionering af nedsivningsanlægget skal projekterings- og 

opbygningsregler angivet i Rørcenter-anvisning 009 – ”Nedsivning af 

regnvand i faskiner” overholdes.  

8. Sandfang skal dimensioneres efter vandmængden således, at der opnås en 

tilstrækkelig opholdstid som sikrer, at eventuelle partikler og lignende 

opsamles og skal dimensioneres i henhold til ”Rørcenter-anvisning 006. 

Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og 

drift”. 

9. Der skal udarbejdes en plan for drift og vedligehold for kunstgræsbanen og 

tilhørende kloakanlæg (herunder nedsivnings- og udledningsanlæg). 

                                                
2
 BEK nr 1317 af 04/12/2019 

3
 BEK nr 1433 af 21/11/2017 

4 ”Spildevandsplan 2017”, Rudersdal Kommune, https://spildevandsplan2017.rudersdal.dk/  
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10. Drift- og vedligeholdelsesplan skal til enhver tid være tilgængelig og kendt 

af de personer, der har ansvar for drift og vedligeholdelse af 

kunstgræsbanen. 

11. Der må kun nedsives vand fra det areal, som anvendes til kunstgræsbane, 

dvs. 2.000 m
2
. 

12. Der må ikke benyttes pesticider, kemikalier til ukrudtsbekæmpelse, sæbe, 

andre kemikalier eller andre glatførebekæmpelsesmidler end det tilladte 

(CMA). 

13. Det skal inden udløb til søen sikres, at vandet iltes, således at den 

iltforbrugende effekt af CMA i det udledte vand minimeres.   

14. Hvis der under anlægsarbejdet opdages indikationer på jordforurening, skal 

arbejdet stoppes, og Rudersdal Kommune kontaktes. 

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

væsentlige ændringer i forhold til ansøgningsgrundlaget, skal Rudersdal 

Kommune kontaktes. 

16. Ved uheld eller spild af forurenende stoffer skal Rudersdal Kommune 

kontaktes omgående.  

17. Afløbsplan ”som udført” og færdigmelding skal fremsendes til Rudersdal 

Kommune, så snart arbejdet er udført. Tidspunkt for anlæggelse af 

kunstgræsbanen skal fremgå af færdigmeldingen. Vær opmærksom på, at 

sagen ikke kan afsluttes, før denne er fremsendt. 

Vilkår for drift af afløbsforholdene og kunstgræsbanen  

18. Kunstgræsbanen med tilhørende installationer skal anlægges og drives 

efter Bedste Tilgængelige Teknik (BAT). 

19. Kunstgræsbanen med tilhørende installationer, herunder afløbsinstallationer 

udføres i henhold til ansøgningen modtaget d. 11. juni 2020 og dateret 9. 

juni 2020 med følgende supplerende krav for kunstgræsbanens opbygning: 

 Infill/gummigranulat må bestå af SBR (ELT) gummigranulat. 

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

o Max. støvindhold skal overholde krav jf. DS/EN15051. 
o Produktets renhed skal overholde krav jf. OA-698. 
o Produktet skal overholde miljøparametre iht. DIN18035-7 tabel 

7. 

o Max. tilladte mængder af partikler <0,5 mm skal være <1% jf. 

ISO13322-2. 

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

for vedligeholdelsen af kunstgræsbanen og som angivet i ansøgningen 

(bilag 00). Gummigranulatet skal være af tilsvarende eller af mindre 

forurenende kvalitet, end det i ansøgningen anførte granulat (bilag 00). Der 
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skal føres protokol over mængden af gummigranulat som efterfyldes på 

banen. 

21. Den type gummigranulat og kunstgræstype, der anvendes ved 

renoveringen, skal svare til eller være mindre forurenende, end det 

materiale, der findes på kunstgræsbanen i dag. Alle afvigelser fra dette skal 

fremsendes til og godkendes hos Rudersdal Kommune, Natur, Park og 

Miljø. 

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

areal. 

23. Oplag af gummigranulat på stadionnets øvrige areal (opbevaringsskur, 

parkeringsplads eller andet) skal ske forsvarligt, med tæt underlag og 

overdækket. Der må fra oplagsområdet under ingen omstændigheder ske 

spredning af granulatet til omgivelserne.  

24. Ved udlægning af gummigranulat skal dette ske direkte fra 

leveringsemballagen. Der må under ingen omstændigheder ske åben 

mellemdeponering af gummigranulatet.  

25. Der må ikke ske spredning af gummigranulat til det omkringliggende 

vandmiljø, kloaksystem eller faskinerne. Der skal således etableres nyt 

hegn med granulatfang. Såfremt gummigranulatet spredes udenfor 

kunstgræsbanens areal, skal dette opsamles og enten bortskaffes eller 

tilbageføres til banen.  

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

give anledning til spredning af gummigranulat til omkringliggende vandmiljø, 

kloaksystem eller faskinerne.  

27. Kunstgræsbanen med tilhørende installationer dimensioneres, placeres og 

udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener 

eller gener i øvrigt for de omkringliggende ejendomme. 

28. Det er ejers ansvar, at spildevandstekniske anlæg vedligeholdes og til en 

hver tid fungerer, herunder drænsystem, sandfang, brønde, faskinen, osv. 

29. Drænvandet fra kunstgræsbanen skal ledes via sandfangsbrønd, således at 

gummigranulat under ingen omstændigheder afledes til faskinen, samt via 

brønd (målebrønd), hvorfra det skal være muligt at tage en vandprøve fra 

en frit faldende stråle. Alle brønde på anlægget skal være tilgængelige for 

tilsyn.  
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30. I de første 5 år efter kunstgræsbanens etablering skal der udtages 

vandprøver. Det første år skal der udtages 3 vandprøver (marts, juni og 

oktober) og de efterfølgende 4 år skal der udtages 2 årlige vandprøver (hhv. 

marts og oktober). Vandprøverne skal analyseres for koncentrationen på 

følgende parametre: 

pH Nonylphenol 

Suspenderet stof Nonylphenolethoxylater 

Arsen (filtreret) Nonylphenoldiethoxylater 

Kobber (filtreret) Octyphenol 

Nikkel (filtreret) bisphenol-A 

Zink (filtreret) DEHP 

Bly (total og filtreret) DBP (Dibutylftalat) 

Cadmium (total og filtreret) Total-P 

Chrom III og VI (filtreret)  

31. Prøvetagningen skal udføres og analyseres af et DANAK akkrediteret firma 

eller laboratorium. Alle udgifter forbundet hermed afholdes af grundejer. 

Vandprøverne skal udtages i en frit faldende vandstråle i en målebrønd, 

som etableres før tilslutningen til faskinerne. 

32. Resultaterne af vandprøverne skal fremsendes til Rudersdal Kommune 

snarest muligt, og senest én måned efter prøvetagningen.  

33. Hvis Rudersdal Kommune vurderer, at udledning/udsivning fra 

kunstgræsbanen giver anledning til, at miljøkvalitetskriterier angivet i den til 

enhver tid gældende bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende 

stoffer overskrides, kan Rudersdal Kommune kræve drænvandet fra banen 

renset yderligere eller ledt til kloak. 

34. Faskinen skal altid være funktionsdygtig og skal oprenses eller udskiftes, 

hvis den ikke fungerer korrekt og/eller renser drænvandet fra 

kunstgræsbanen tilstrækkeligt.  

35. Sandfang skal tilses og vedligeholdes regelmæssigt, samt tømmes senest 

når 50 % af slamvolumenet er fyldt (dog minimum 1 gang årligt). 

36. 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 

driftsinstruks for drift og vedligehold af sandfanget. Konstateres der 

utætheder eller andre skader skal Rudersdal Kommune, Natur Park og 

Miljø straks kontaktes og skaden skal udbedres. Arbejdet skal meldes til 

Rudersdal Kommune og udføres af en autoriseret kloakmester. 

37. Slam fra sandfang skal betragtes som farligt affald og skal håndteres i 

henhold til Rudersdal Kommunes til enhver tid gældende regulativ for 

erhvervsaffald.  
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38. Ved udskiftning eller renovering af kunstgræsbanen, skal materialerne 

bortskaffes 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. 

39. Ved renovering eller nedlæggelse af kunstgræsbanen og faskine, skal 

jorden behandles 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. 

40. Hvis driften af kunstgræsbanen på et tidspunkt ophører, skal banen med 

tilhørende installationer i sin helhed bortskaffes. Dette skal meldes til 

Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø. 

41. Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund eller brink, 

ophobning af sand/andre partikler, aflejringer, flydestoffer eller uæstetiske 

forhold i recipienten. Hvis det bliver nødvendigt, kan Rudersdal Kommune 

kræve, at der skal etableres erosionssikring ved udløbet.  

42. Sneafrydning skal, så vidt muligt, foregå mekanisk. Der må ikke anvendes 

natriumklorid (NaCl, salt) som tømiddel. Anvendelse af tømiddel (CMA) skal 

begrænses mest muligt, og der må maksimalt tilføres 2 tons CMA pr. år. 

Der skal føres protokol over mængden af den anvendte mængde CMA. 1 

gang årligt, og senest 30. april, skal en opgørelse over vinterens forbrug af 

CMA sendes til Rudersdal Kommune. 

43. Faskinen skal placeres mindst 2 meter fra skel og mindst 5 meter fra bolig. 

44. Faskinen og kunstgræsbaneanlægget skal placeres mere end 300 meter fra 

anlæg til indvinding af vand, hvortil der stilles krav til drikkevandskvalitet 

samt 150 m fra anlæg til indvinding af vand hvorfra der ikke stilles krav til 

drikkevandskvalitet. 

45. Vandstanden i brønden beliggende efter faskinen skal moniteres løbende i 

forbindelse med regn, og der skal føres journal over vandstanden. Dette 

gøres med henblik på at registrere overløbshyppighed og vandstand i 

faskinen.  

Vilkår om filtermuld 

46. Mulden skal være ren i udgangspunktet, dvs. Klasse 0 i 

Sjællandsvejledningen.  

47. Den udlagte filtermuld skal have en lagtykkelse på minimum 200 mm og 

skal placeres i bunden og langs siderne af faskinerne, som det fremgår af 

ansøgningen, således at al drænvand renes i filtermulden, inden det når 

jordmatricen.  

48. Filtermulden må ikke have et højt indhold af fosfor og skal bestå af 1 del 

sand og 2 dele vækstmuld (eller svarende til 1-3 % organisk materiale). Ved 
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vækstmuld forstås en blanding af organisk materiale (kompost eller 

spagnum). Hvis der anvendes kompost til at justere muldens indhold af 

organisk stof skal det være stabil kompost, f.eks. ≥3 år gammel have-

/parkkompost. Alternativt kan der benyttes en anden muld, der har samme 

egenskaber som filtermuld, og som ikke indeholder ustabil kompost 

(kompost yngre end 3 år). Filtermulden skal være homogent blandet.  

49. Jordens pH skal være mellem 6,5 og 8, men helst i den lave ende af 

spektret.  

50. Den hydrauliske ledningsevne for mulden skal være mellem 10
-5 

m/s og 10
-4 

m/s ved anlæggelse. 

51. Ved akut forurening af filtermulden kan miljømyndigheden stille krav om, at 

den forurenede filtermuld opgraves, analyseres for komponenterne oplistet i 

vilkår 39, samt bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler. 

Bortskaffet filtermuld skal erstattes med ny filtermuld, der overholder 

gældende krav. 

Rudersdal Kommune kan, foruden i tilfælde som nævnt, til enhver tid stille 

krav om, at der udtages prøver af jorden, som efterfølgende analyseres for 

komponenterne oplistet i bilag A3 i Sjællandsvejledningen, med henblik på 

at fastslå den aktuelle forureningssituation, samt vurdere behovet for 

udskiftning af filtermulden. Såfremt analyseresultaterne viser overskridelse 

af en eller flere af parametrene i Bekendtgørelse nr. 554 af 19. maj 2010 

om definition af lettere forurenet jord, kan miljømyndigheden stille krav om, 

at hele eller dele af jorden udskiftes med ny filtermuld, der overholder 

gældende krav. 

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens
5
 § 20 kan tilladelser meddelt efter 

Miljøbeskyttelseslovens § 19 til enhver tid - uden erstatning - ændres eller 

tilbagekaldes af hensyn til:  

 Fare for forurening af vandforsyningsanlæg. 

 Gennemførelsen af ændret spildevandsafledning i overensstemmelse 
med en spildevandsplan efter lovens § 32. 

 Miljøbeskyttelse i øvrigt. 

Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver mulighed for at tilbagekalde 

spildevandstilladelser, der er udstedt efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, hvis 

myndighedes skønner, at anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt eller 

vilkår anses for at være utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. Kommunen kan 

endvidere tilbagekalde tilladelsen hvis: 

 Der er fare for forurening af vandforsyningsanlæg. 

 Der skal gennemføres en anden spildevandsafledning som følge af en 

spildevandsplan.  

Vi gør opmærksom på, at det er grundejers ansvar, at faskineanlægget er 

dimensioneret korrekt. 

                                                
5
 LBK nr 1189 af 27/09/2016 
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Tilladelsens gyldighed  

 Tilladelsen offentligøres fra d.d. i 4 uger på Rudersdal Kommunes 
hjemmeside, www.rudersdal.dk. Der vil i denne periode være 
påklageret, se afsnit om klagevejledning.  

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

2. Ansøgning og projektbeskrivelse 

Dines Jørgensen & Co. A/S har d. 11. juni 2020 på vegne af grundejeren, 

Rudersdal Kommune, Kultur ansøgt om nedsivnings- og udledningstilladelse til 

dræn- og overfladevand fra kunstgræsbane på Rudegaard Stadion. Det sker i 

forbindelse med, at kunstgræstæppet på banen skal udskiftes jf. bilag 00. 

Ansøgningen er suppleret med yderligere oplysninger den 22. juni, 26, juni, 8. 

juli 2020.  

Kunstgræsanlægget grænser langs den nordlige side op til Rude Skov, mens 

den langs de øvrige sider er omkranset af Rudegaard Stadion samt en sø. 

Rudegaard Stadion er beliggende i krydset mellem Kongevejen og Hørsholm 

Kongevej. 

2.1. Nuværende og fremtidige arealforhold samt opbygning 

Kunstgræsbanen har et areal på ca. 2.000 m
2
 (50 m x 40 m). Arealet ændres 

ikke ved renoveringen og den eksisterende banes grundopbygning 

genanvendes. Den nye bane udføres som 3. generations kunstgræsbane, med 

et kunstgræstæppe med en stråhøjde på 60 mm og infill bestående af silica-

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

nye bane nedenfor i Tabel 2 (se også ansøgningsmateriale i bilag 00).  

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

Nuværende opbygning Fremtidig opbygning 

5 cm Kunstgræstæppe  6 cm Kunstgræstæppe 

Infill: kvarts-/silicasand og SBR 

gummigranulat 

Infill: kvarts-/silicasand og sort SBR 

gummigranulat 

15 cm stabilt grus 15 cm stabilt grus 

20 cm bundsikringsgrus  20 cm bundsikringsgrus  

15 cm perlestenslag med dræn pr. 5 

m  

15 cm perlestenslag med dræn pr. 5 

m  

Planum (eksisterende grusbane) Planum (eksisterende grusbane) 

Slagger* Slagger* 

*Se risikovurdering af slaggerlag i Bilag 07 samt kommunens vurdering i afsnit 3.1.  

Af ansøgningen fremgår det, at øverste gruslag i forbindelse med udskiftningen 

af kunstgræstæppet/-systemet, afrettes og komprimeres let, inden der udrulles 

nyt kunstgræstæppe. 

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 

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

opsættes granulatfang i form af sandwichplader (afskærmningsplader) ved 

foden af hegnet 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 

Afledning af drænvand fra den eksisterende kunstgræsbane er i dag omfattet af 

udledningstilladelsen udstedt d. 30. juli 2010. Ansøger har redegjort for, at den 

eksisterende kunstgræsbane i dag er drænet med drænrør Ø80/92 mm pr. ca. 5 

m som banedræn og Ø113/126 mm som hoveddræn jf. tegn. nr. 5.2 i 

ansøgningens bilag 1 (se tilladelsens Bilag 00). Både banedræn fra 

kunstgræsbanen og de underliggende gamle dræn fra den tidligere 

grusbane/grusparkeringsplads er koblet sammen lige syd for kunstgræsbanen. 

Herfra afleder de via en Ø200 mm plastledning mod syd til en 

gennemløbsbrønd, hvorfra der via en Ø200 mm plastledning udledes til søen 

syd for kunstgræsbanen. 

I projektet kobles indløbet i sydligste gennemløbsbrønd fra, og der laves to 

faskiner med et samlet selvstændigt overløb (Ø110) til søen. Således sikres 

det, at kunstgræsbanen har sit eget udløb i søen, da der i dag er flere 

tilkoblinger fra omkringlæggende arealer til brønden. 

Faskinerne dimensioneres efter en 10 års regnhændelse, hvilket vil sige, at der 

statistisk set kan ske overløb fra faskinen én gang hvert 10. år. Efter faskinen 

placeres en Ø425 mm brønd, som i bunden har forbindelse med faskinen, 

således vandstanden løbende kan kontrolleres i faskinen. Vandet iltes inden 

udløb til søen. Dette sker ved, at der efter udløbet i toppen af brønden etableres 

en 89 graders bøjning, hvorfra vandet løber som fri vandstråle til den 45 graders 

bøjning for enden af ledningen. Herefter løber vandet ud i søen via et ca. 6,7 m 

langt Ø110 overløbsrør med en hældning på omkring 195 ‰. Ansøger har 

anført, at der ved nødoverløb vil blive afledt 1-3 l/s til recipient. Overløbsrøret 

placeres under vandspejlet i søen i kote 49,84 (vandspejlskoten er 49,95, se 

tegning 5.2A i Bilag 00, ansøgningens bilag 1).  

2.4. Tilslutningsmængder til faskiner 

Ansøger har foretaget en teoretisk beregning af afløbsmængden fra 

kunstgræsbanen, som er foretaget på baggrund af følgende forudsætninger 

(baseret på IDA Spildevandskomiteens regneark til Skrift 30, Regional 

regnrække version 4.1): 

 Northing (WGS84 ZONE 32): 6192075 

 Easting (WGS84 ZONE 32):  716997 

 Årsmiddelnedbør: 687 mm 

 Middelværdi ekstrem døgnnedbør DMI Klimagrid: 27,8 mm/dag 
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Med udgangspunkt i en årsnedbør på ca. 687 mm fås følgende: 

 Baneareal = 2.000 m
2
 

 Samlet regnmængde på kunstgræsanlægget = 1.374 m³/år. 

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

kunstgræsbaner, Modellering af fordampning, infiltration og drænflow, tabel 6-2, 

rapport januar 2017/1/ opdelt de kan afledte mængder i tre kategorier; 

henholdsvis fordampning, infiltration og drænmængde. I dette tilfælde vil der 

være en årlig fordampning på 26 %, en årlig infiltration på 52 % og en årlig 

afledt drænmængde på 23 %, idet jorden er klassificeret som almindelig 

moræneler i de underliggende jordlag. Dette er vurderet i forhold til de tidligere 

udførte geotekniske boringer, boret i 2015, på den anden, nærliggende 

kunstgræsbane, hvor der overvejende er konstateret ler (se ansøgningens bilag 

3 – geoteknisk rapport (tilladelsens bilag 00)). 

Regnmængden, der ledes via drænsystemet til faskinerne, vil jf. ovenstående 

betragtning være omkring 316 m³/år. 

Ved beregning af faskinestørrelserne for drænvandet anvendes en 

gentagelsesperiode på 10 år og en sikkerhedsfaktor samlet på 1,1. Den 

hydrauliske ledningsevne gennem filtermuld og de øvrige jordlag omkring 

faskinerne anvendes en værdi på 1,00*10
-6

 m/s svarende til silt. Faskinerne får 

tilsammen et volumen på 36,5 m
3
 (17,3 x 1,6 x 1,32 m (l x b x h)) (se 

faskineberegning i bilag 02).  

Ved anvendelse af f.eks. RIGO-Fill regnvandsblokke (800x800x663mm), hvor 

der stables 2 ovenpå hinanden og 2 i siden, giver det en faskine længde på 

17,3 meter, med nedsivning i bund og sider. For at sikre, at der ikke sker en 

tilbagestuvning højere end koterne i de eksisterende sandfangsbrønde, 

beliggende ved de to sider af baneanlægget, etableres der et overløb i toppen 

af faskinen. 

Faskinen pakkes ind i geotekstil, og der etableres et 20 cm tykt lag filtermuld 

under faskinen og langs siderne, således at drænvandet vil filtrere gennem 

filtermulden og blive renset for eventuelt indhold af tungmetaller, organiske 

stoffer samt evt. suspenderede stoffer (og mikroplast), som ikke er blevet 

filtreret fra ved nedsivning gennem baneopbygningen.  

2.5. Nedsivningsmængder gennem baneopbygningen 

På baggrund af den samlede regnmængde beregnet i afsnittet 

tilslutningsmængder til faskiner samt den årlige infiltration på 52 %, findes den 

samlede regnmængde, der nedsives direkte under banearealet: 

 Samlet regnmængde der nedsives på banearealet svarer til ca. 715 

m³/år. 
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2.6. Drift af kunstgræsbanen 

Ved banens opførelse har ansøger redegjort for, at der udlægges omkring 17 

kg gummigranulat pr. m
2
 (svarende til ca. 34 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, 

oftest mindre eller med år helt uden efterfyldning.  

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

primært kompaktering af indfyldet (både sand og granulat), samt at en del af 

granulatet 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 

granulatet retur ind på kunstgræsbanens øvrige arealer, når sneen er smeltet.  

Ved næste vintersæson vil banens randzoner allerede være fyldt op med 

granulat, og de ryddede mængder granulat 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 

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

banen efter manuel snerydning kan fjernes (se risikovurdering af CMA i bilag 

05).  

2.7. Valg af materialer 

Ansøger og bygherre har været redegjort for valg af granulattype/infilltype, da 

denne ofte har været i fokus i forbindelse med udvaskning af miljøfremmede 

stoffer, men også andre syntetiske materialer såsom kunstgræstæppe, lim og 

shockpad kan afgive miljøskadelige 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 

miljøfremmede 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 

forventes 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 

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

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

bivirkninger (se Bilag 00 (i ansøgningens bilag 4 – datablade for materialer), 

samt udvaskningstests for materialerne i Bilag 08-09). 

2.8. Ansøgers vurdering af Bedste Tilgængelige Teknologi (BAT) 

Området, hvor kunstgræsbanen skal etableres, er OSD, men uden for 

indvindingsopland. Endvidere er det nærmeste BNBO beliggende ca. 1.400 m 

sydøst for kunstgræsanlægget og jordens lagdelinger er jf. GEUS-

borerapporten bl.a. indeholdende moræneler, som kan binde tungmetaller. 

Tilførslen af tungmetaller og andre potentielle miljøfremmede stoffer, som kan 

udvaskes fra banen, vurderes således som følge af afstanden til BNBO og 

lerindholdet i jorden ikke at udgøre en risiko for forurening af grundvandet. 

Nedsivningen af vandet fra kunstgræsbanen er således i henhold til BAT. 

På baggrund af anvendelsesfrekvensen, afstrømningsforhold, jordbundsforhold 

og opholdstid i jorden vurderes anvendelsen af CMA som tømiddel på 

nærværende kunstgræsbane ikke at udgøre en risiko for den nærliggende § 3 

sø eller grundvandet. Anvendelsen af CMA er således i henhold til BAT. 

Ved udskiftningen af kunstgræstæppet udskiftes hegnet omkring banen og der 

etableres granulatfang (afskærmningsplader). Således reduceres spredningen 

af mikroplast til det omkringliggende miljø. Etableringen af foranstaltningerne til 

begrænsning af mikroplastspredning er således i henhold til BAT. 

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

foranstaltninger til begrænsning af mikroplastspredning, afvanding, tømidler, 

drift/vedligehold er det vores vurdering, at kunstgræsbanen etableres i henhold 

til BAT. 

3. Kommunens redegørelse og vurdering 

3.1. Jord- og grundvandsforhold 

Rudersdal Kommune har i forbindelse med den tidligere udledningssag for 

kunstgræsbanen fået oplyst (af mail modtaget d. 12. august 2010), at der er 

konstateret et lag af slagger under den gamle grusbane. På den baggrund har 

ansøger udarbejdet en risikovurdering af slaggerlaget. Det er vurderet, at den 

gennemførte risikovurdering er udført i henhold til restproduktbekendtgørelsen6 

(se bilag 07). Udvaskningstest viser, at slagger under Rudegård Stadion på 

nuværende tidspunkt er svarende til: 

 Kategori 1 iht. BEK nr. 1672 af 15/12/2016. 

 Kl.0/1, kategori 1 iht. BEK nr. 1452 om anmeldelse og dokumentation i 

forbindelse med flytning af jord. 

                                                
6
 BEK nr. 1672 af 15/12/2016 
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Derudover overholder analyseresultaterne for eluat fra slaggeprøve 

Miljøstyrelsens grundvandskriterier samt grænseværdi for kemiske parametre i 

drikkevand. Det vurderes, at nedsivning i tilknytning til banen ikke vil medføre 

yderligere forurening af jorden. Derudover er der primært tale om metaller, der 

binder sig til jordpartikler, og derfor vurderes der umiddelbart ikke at være 

nogen fare for påvirkning af grundvand (dette uddybes nærmere i det følgende).  

Dermed er det Rudersdal Kommunes vurdering, at slaggerne, jf. 

restproduktbekendtgørelsens § 4, ”uden tilladelse kan anvendes til bygge- og 

anlægsarbejder omfattet af bekendtgørelsens, jf. § 2, nr. 5” - og hermed også 

under kunstgræsbaner. 

Kunstgræsbanens placering er inden for OSD og vandindvindingsopland, men 

uden for vandindvindingsbeskyttelseszone og boringsnære 

beskyttelsesområder (BNBO), sidstnævnte er beliggende ca. 1.400 m sydøst 

for kunstgræsbanen. De nærmeste vandforsyningsboringer i 

grundvandsstrømningsretningen er DGU nr. 193.695 (Sand2), 194.18c (kalk), 

194.155 (kalk), 194.1284 (kalk), 194.992 (kalk) og 193.1123 (kalk) (se Figur 2, 3 

og 4 nedenfor). Derudover er nærmeste nitratfølsomme indvindingsområde 

(NFI) beliggende ca. 1.800 m nordvest for kunstgræsbanen, mens det 

nærmeste indsatsområde (IO) inden for NFI er beliggende ca. 4.200 m nordvest 

for kunstgræsbanen. 

 
Figur 2: Kunstgræsbanens placering (gul firkant) i forhold til grundvandsdannende oplande 
(lyseblå skravering) samt vandindvindingsbeskyttelseszone (rød skravering). 
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Vandindvindingsboringer er angivet med grønne prikker, se desuden figur 2. Den røde prik 
angiver projektområdets adresse. 

 
Figur 3: Holte Kildeplads, med boringerne DGU nr. 193.695, 194.18c, 194.155, 194.1284, 
194.992 og 193.1123. 

 
Figur 4: Kunstgræsbanens placering (gul firkant) i forhold til indvindingsopland og BNBO. 
Den røde prik angiver projektområdets adresse. 

Jordens lagdelinger er jf. GEUS-borerapporten bl.a. indeholdende moræneler. 

Dette er også vist på Figur 5 nedenfor, som er et udsnit af GEUS jordartskort.  
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Figur 5: Jordbundsforhold ved kunstgræsbanen (sort firkant). 

Ansøger har fremsendt geoteknisk rapport fra projektområdet. Der er i 2015 

udført 8 stk. boringer udført som 4” snegleboringer ført til 2,00-4,00 meter under 

terræn (m.u.t.). De geologiske forhold viser for 7 af boringerne, at der under et 

lag af muld eller muldholdigt over-/fyldjord er truffet senglacial flydejord og/eller 

smeltevandssand af glacial alder. Disse forhold giver en gode forhold for 

sorption af drænvandets indhold af PAH’er, grundet det højere indhold af 

organisk materiale i denne jordtype. I den sidste af de 8 boringer er der truffet 

moræneler under de øverste muldholdige jordlag. På trods af, at kun 1/8 

boringer har påvist moræneler, vurderes det, at risikoen for tungmetalforurening 

af grundvandet er relativt lille. Dette er baseret på de analyser, der findes for 

nedsivende drænvand (jf. afsnit 3.2 og 3.2.1), den fortynding der sker 

undervejs, den store afstand til forsyningsboringerne til drikkevand samt på, at 

kunstgræsbanearealet er relativt småt. Kun i én boring blev der konstateret frist 

vandspejl ca. 3 m.u.t.  

Infiltrationen af vand fra banen gennem jordlagene under kunstgræsbanen vil 

medføre adsorption og udfældning af tungmetaller og organiske stoffer. Derfor 

er der potentiel risiko for, at der vil ske i en forurening af de øvre jordlag. Ved en 

eventuel nedlæggelse af kunstgræsbanen er der derfor stillet vilkår om 

håndtering af jorden. 

3.2. 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 
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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 udarbejdet et notat om 

risikovurdering af materialer og stoffer i kunstgræsbaner (se bilag 06). Notatet 

blev udarbejdet i forbindelse med renoveringen af to andre kunstgræsbaner i 

kommunen. Orbicon beskriver, at bagsiden af kunstgræsmåtten oftest er udført 

af en latex (naturgummi) tilsat f.eks. carboxyleret SBR gummi (Styren-Butadien-

Rubber), og eventuelt forankret på en geotekstil af f.eks. PP eller polyester. 

Græsstrå er tilsat farvestoffer, der typisk er enten kompleksforbindelser 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 fx blødgørere som DEHP og nonylphenoler. 

Både Miljøstyrelsen og DHI
7
 har udgivet rapporter med undersøgelser af 

forurenende 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/S8. 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 konkluderes det, at koncentrationerne af zink, DEHP og til dels 

nikkel findes i koncentrationer over grundvandskvalitetskriteriet, men at 

metallerne i stort omfang vil binde sig til jordmatricen, hvorved koncentrationen 

vil falde med jorddybden, og at nedvisningen af DEHP vil være meget 

begrænset, idet det nedbrydes under iltrige forhold i de øverste jordlag.  

Orbicon redegør i omtalte notat (se bilag 06) endvidere for, at der ved baner 

med infill af sort SBR gummigranulat er udført analyser af en lang række 

                                                
7
 Kunstgræsbaner Kortlægningsrapport, Miljøstyrelsen 2018; Vandbalance for kunstgræsbaner, DHI 

og Orbicon 2017   
8
 ”Koncept for regulering af drænvand fra nye kunstgræsbaner”, DHI, BIOFOS A/S og HOFOR A/S, 

2017. 
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indholdsstoffer i drænvand, dog er mange af prøverne blot enkeltprøver. 

Generelt ses der fra disse baner et forhøjet indhold af kobber og zink, samt 

DEHP med tydelige spidsværdier, der påvirker middelværdierne for disse 3 

stoffer. Der ses tillige spidsværdier for indhold af octylphenol og nonylphenoler. 

De fleste tungmetaller vil under basiske forhold (pH>7,5) hovedsagelig findes 

som udfældede hydroxider og karbonater. Det vurderes derfor, at der ved 

infiltration til grundvandsmagasiner gennem jordmatricen vil ske tilbageholdelse, 

som følge af filtrering og udfældning, for så vidt angår tungmetallerne, samt 

adsorption til jordmatricens indhold af organisk stof for så vidt angår de 

organiske indholdsstoffer.  

Slutteligt er der til ansøgningen vedlagt analyseresultater og datablade for 

materialerne (se bilag 00 (i ansøgningens bilag 4 og 6)). Af disse ses det, at 

materialerne lever op til gældende kravværdier iht. DIN 18035-7. 

For at overvåge, at koncentrationerne i drænvandet er som forventet, er der 

stillet vilkår om, at der løbende foretages målinger af drænvandet for en række 

forskellige parametre.  

3.2.1.  Risikovurdering af indholdsstoffer  

Jf. Miljøstyrelsens kortlægnings rapport9 for kunstgræsbaner, kan stofindholdet 

for arsen, bly, cadmium, krom-total, kviksølv, nikkel, zink, DEHP og total-

kulbrinter i drænvand i værste fald overskride grundvandskvalitetskriterierne. 

Det fremgår ydermere, at så vidt angår stoffer med kvalitetskrav til drikkevand 

men uden grundvandskvalitetskriterier, at anvendelse af tømidler udgør langt 

det største potentielle problem for grundvandskvaliteten. Der er for nærværende 

tilladelse stillet vilkår om, at der ikke må saltes på banen, og at snerydning for 

så vidt muligt skal foregå mekanisk, ved behov kan der benyttes CMA. CMA 

vurderes, som nævnt, ikke at udgøre et problem for grundvandet. 

I rapporten
9
 er der redegjort for maksimumkoncentrationer og maksimale 

nedtrængningsdybder for arsen, bly, cadmium, kobber, krom-total, kviksølv, 

nikkel, zink, DEHP, phenol, nonylphenoler, octylphenoler og total-kulbrinter i 

løbet af en kunstgræsbanes typiske levetid på 15 år. Her er det fundet, at kun 

det relativt mobile og hydrofile stof, phenol, har potentiale til at bevæge sig 

mere end 1 meter ned i jorden og eftersom den maksimale målte 

drænvandskoncentration på 0,45 µg/l er lavere end grundvandskvalitetskriteriet 

på 0,5 µg/l, udgør phenol ikke et sandsynligt grundvandsproblem. Såfremt en 

kunstgræsbane anlægges oven på muldlaget, som i rapporten refereres til som 

hhv. sandjord eller lerjord, viser beregningerne, at ingen øvrige stoffer vil 

bevæge sig mere end 10 cm ned i jorden i løbet af banens levetid. Det vurderes 

desuden, på baggrund af en begrænset nedtrængningsdybde, at der indenfor 

kunstgræsbanens levetid ikke er risiko for overskridelse af 

grundvandskvalitetskriterierne, såfremt grundvandsspejlet ligger mere end 1 m 

                                                
9
 Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen. Kunstgræsbaner – kortlægningsrapport. Miljørapport nr. 2000, april 

2018.  
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under terræn. Som tidligere nævnt, er der jf. fremsendte geotekniske rapport, 

ikke registreret vandpejl i de 7 af de 8 boringer, hvor af den ene boring blev der 

fundet vandspejl 3 m.u.t. 

Ifølge Miljøstyrelsens rapport
9
, er der ikke fundet koncentrationer for de PAH-

forbindelser, for hvilke der findes grænseværdier, som overskrider 

detektionsgrænsen (typisk 0,01 µg/l). Det samme gør sig gældende for 

ansøgers fremsendte vandanalyseresultater.   

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at der er meget lav risiko for, at 

drænvandets koncentrationer af metaller og øvrige stoffer overskrider 

grundvandskvalitetskriterierne og miljøkvalitetskriterierne. Ydermere, vil 

Rudersdal Kommune i forbindelse med nedlæggelse af banen eller ved næste 

renovering/udskiftning af græstæppe stille krav om, at forureningsgraden af 

jorden under banen skal undersøges ved et passende antal jordprøver. Hvis 

jorden er forurenet, som følge af nedsivningen, i et sådant omgang, at det kan 

udgør en risiko for grundvandet, skal jorden bortskaffes efter gældende regler. 

På baggrund af de foreliggende oplysninger, kan kommunen ikke sige noget 

præcist om nedsivning/grundvandsdannelse og evt. beskyttende lag ift. en 

potentiel nedsivning af miljøfremmede stoffer. Rudersdal Kommune kender ikke 

til 3D-grundvandsdannelsen, dvs. i hvilken grad vandet rejser horisontalt på 

vejen ned, og derfor kan vandet gå til både sand- og kalkmagasin på vej mod 

syd, som er den vej potentialet går. Dog vurderes det, at potentiel nedsivning af 

miljøfremmede stoffer kun udgør en lille risiko for forurening af grundvandet, 

grundet den lange transport tid sammenholdt med det faktum, at det er et 

forholdsvis lille areal, der nedsives fra, og at der er tale om lave 

stofkoncentrationer.  

3.3. Recipient/overfladevand 

Tungmetallerne indeholdt i drænvandet nedbrydes ikke, men vil i et stort 

omfang binde sig til jordmatricen og under banen i de jordlag, som er beskrevet 

i afsnit 3.1, samt i filtermulden som anlægges omkring faskinerne. Den 

nærtliggende sø vil, som tidligere nævnt, modtage drænvand via jordmatricen 

fra faskinerne samt fra den del af kunstgræsbanen, som er beliggende op til 25 

m fra søen. Derudover vil der også, en sjælden gang imellem, blive udledt 

drænvand via overløb.  

Nedsivningsanlæg, som placeres mindre end 25 m fra vandløb, sø eller hav, 

kræver, i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 19, en udledningstilladelse. 

En del af kunstgræsbanens areal placeres indenfor 25 m af søen på matriklen, 

hvilket vil sige, at den del af overfladevandet, som nedsiver fra dette areal, 

forventes udledt til søen via jordmatricen (se Figur 6). Dette gælder også for 

den del af drænvandet, som afledes til faskinerne og her nedsiver til 

jordmatricen gennem et lag af filtermuld. 
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Figur 6: Kunstgræsbanens placering ift. sø, med markering af 25 m afstand fra sø til banen. 

Drænvandet fra banen udledes via nyetablerede faskiner til søen ca. 10 m syd 

for kunstgræsanlægget. Det skal her fastslås, at drænsystemer under 

kunstgræsbanen ikke er vandførende hele tiden, og der er derfor ikke tale om 

en konstant bortledning af drænvand. 

Søen er ikke specifikt målsat i vandområdeplanen. Der er således ikke foretaget 

en basisanalyse for den, hvorfor der bl.a. ikke foreligger data vedr. den 

nuværende tilstand for søens kvalitetselementer (fisk, vegetation mv.). Søen 

er derfor heller ikke omfattet af vandområdeplanens indsatsprogram. 

Vandrammedirektivet gælder som udgangspunkt for alle vandforekomster, og 

det generelle miljømål for søer er god økologisk tilstand.  

For at minimere påvirkning af søen ved udledning af drænvand fra 

kunstgræsbanen er der stillet vilkår om, at al opsamlet drænvand skal renses 

ved passage gennem 200 mm filtermuld inden det udledes fra faskinerne til 

jordmatricen, hvori drænvandet vil undergå yderlige rensning inden udledning til 

søen. Den andel af drænvandet, der ikke opsamles i drænsystemet, men som 

grundet den korte afstand til søen, forventeligt vil udledes til søen, undergår 

ligeledes betydelig rensning i jordmatricen inden udledning. Baseret på de 

forventede indholdsstoffer i drænvandet, vurderes tømidlet CMA at være det 

potentielt mest kritiske ift. påvirkning af recipienten.  

CMA nedbrydes af mikroorganismer til bl.a. vand og CO2. Nedbrydningen sker 

desuden forholdsvis hurtigt, og der efterlades ikke kvælstofholdige næringssalte 
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jf. Miljøstyrelsens rapport omkring påvirkning af grundvand ved nedsivning af 

tømidler fra kunstgræsbaner10. Denne vurdering baseres også på ansøgers 

risikovurdering af CMA i forhold til recipienten, som er vedhæftet som bilag 05. 

Her konkluderes det, at risikoen for at anvendelsen af CMA vil medføre iltsvind i 

recipienten afhænger af, om der er de nødvendige forhold til stede i jorden til 

nedbrydning af CMA, inden det når recipienten. Det vurderes, at de nødvendige 

forhold er til stede for nærværende kunstgræsbane. 

Risikoen for påvirkning af søen er således primært relateret til tilfælde, hvor der 

sker overløb fra faskinerne, og drænvandet dermed udledes direkte til søen 

uden anden rensning, end hvad der sker ved nedsivning gennem 

baneopbygningen. Der er derfor stillet vilkår om, at faskinerne er dimensioneret 

til en 10 års regnhændelse, som betyder, at der højst vil forekomme overløb én 

gang hvert 10. år. Rudersdal Kommune har dog i dialog med Teknologisk 

Institut vurderet, at det må forventes, at overløb vil ske endnu sjældnere end 

hvert 10. år. Dette baseres på, at der vil ske en betydelig forsinkelse af 

drænvandet i selve drænsystemet, samt at man ved at benytte 

Spildevandskomiteens regneark for faskiner må forvente en vis 

overdimensionering af faskinerne, når der dimensioneres for drænvand. 

Derudover er der stillet vilkår om, at der ved overløbsbygværket skal ske iltning 

af overløbsvandet inden udledning til søen. Dette er for at minimere effekten af 

eventuelle rester af CMA i drænvandet, da omsætning af CMA er iltforbrugende 

og ellers vil kunne forårsage iltsvind i søen.  

Rudersdal Kommune vurderer, at der på baggrund af anvendelsesfrekvensen, 

afstrømningsforhold, jordbundsforhold og opholdstid i jorden, ikke er risiko for, 

at CMA som tømiddel, udgør en risiko for den nærliggende § 3 sø eller 

grundvandet. 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at udledningen ikke vil påvirke søen 

i en grad, som vil medføre en betydende negativ påvirkning af søens økologiske 

tilstand. Dertil bemærkes i øvrigt, at der i dag sker direkte udledning af det 

opsamlede drænvand til søen, hvormed de stillede vilkår vil medføre en 

forbedring af de eksisterende forhold.  

Rudersdal Kommune vurderer på baggrund af ovenstående redegørelse for 

recipientforhold og indholdsstoffer, at udsivning til søen fra kunstgræsbanen 

ikke vil give anledning til forringelse af søens vandkvalitet eller medføre 

overskridelser af miljøkvalitetskriterierne angivet Bekendtgørelse nr. 1433 om 

krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, 

overgangsvande, kystvande og havområder
11

. Med henblik på at følge 

eventuelle påvirkninger fra kunstgræsbanen er der er i tilladelsen stillet vilkår 

                                                
10

 Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen. Påvirkning af grundvand ved nedsivning af tømidler 
fra kunstgræsbaner. Miljørapport nr. 1935, december, 2016. 
11

 BEK nr 1433 af 21/11/2017 
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om at udtage 3 årlige prøver fra drænvandet det første år og efterfølgende 4 år 

skal der udtages 2 årlige prøver.  

3.4. Naturforhold og international beskyttelse 

Det nærmeste Natura 2000 område er beliggende ca. 10 m nord for 

kunstgræsanlægget, Natura 2000 område – Rude Skov samt Habitatområde nr. 

267. Natura 2000 området er en del af Natura 2000-udvidelsen fra 2018. 

Udpegningsgrundlaget for Rude Skov er bl.a. på baggrund af forekomsten af 

flere guldsmedearter og hvid skovgøgelilje. Ansøger har redegjort for, at banen 

indrettes med en række foranstaltninger, som har til formål at mindske 

spredningen af granulat fra banen til det omkringliggende miljø. Derudover er 

det en forudsætning for tilladelsen, at der udarbejdes en drifts- og 

vedligeholdelsesplan for kunstgræsbanen, som er i overensstemmelse med 

tilladelsens vilkår.  

Den nærmeste § 3-beskyttede natur, en søen beliggende ca. 10 m syd for 

kunstgræsanlægget, hvortil drænvandet udledes. Der er i søen registreret 

forekomst af gråand, som er fredet, og blishøne, som er både fredet og Natura 

2000 art. Omkring 70 m nord for kunstgræsanlægget i Rude Skov er et § 3-

beskyttet å-system og hhv. 170 m sydvest og 230 m sydøst (Rude Sø) er der to 

§ 3-beskyttede søer. Der er ikke i søerne eller å-systemet, på den pågældende 

strækning, registeret fredede eller beskyttede arter. 

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

projekter, ikke vil påvirke et Natura 2000-område eller et yngle- og rasteområde 

for arter, der er omfattet af direktivets bilag IV. (se Habitatbekendtgørelsens12 § 

6 og § 7).  

3.5. Opsamling og vurdering af BAT 

På baggrund af ovenstående redegørelser og vurderinger, samt de stillede 

vilkår, er det Rudersdal Kommunes vurdering, at udledning og nedsivning kan 

etableres uden at være i strid med kommunens spildevandsplan, øvrige 

planlægning samt gældende lovgivning. Da der er tale om en renovering af en 

eksisterende kunstgræsbane og en revurdering af gældende 

udledningstilladelse for kunstgræsbanen, er det Kommunens vurdering, at 

projektet vil være en forbedring af de eksisterende forhold.  

I renoveringsprojektet etableres der en ny renseforanstaltning for at sikre, at 

drænvandets indhold af miljøfremmede stoffer nedbringes mest muligt, samt at 

der kun i meget sjældne tilfælde (T>10 år) kan ske overløb til recipient. På 

baggrund heraf, samt på de tidligere beskrevne forhold i afsnit 3 (jord- og 

grundvandsforhold, recipientforhold, valg af tømiddel osv.), er Rudersdal 

Kommune enig i ansøgers vurdering af, at nedsivningen og udledningen af 

drænvandet fra kunstgræsbanen, samt brug af CMA som tømiddel sker i 

henhold til BAT. 

                                                
12 BEK nr 1595 af 06/12/2018 
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I forbindelse med valg af infill har ansøger vurderet, at SBR er det bedste 

materiale, både da der ikke er tale om et nyt anlæg, men omlægning af 

eksisterende bane, samt at anlæg med f.eks. kork vil give udfordringer med, at 

banen ikke kan vandes. Ansøger har også redegjort, at renseforanstaltningen i 

form af et faskineanlæg med filtermuld var den bedste løsning, samt at 

anlægget ikke kan etableres eller placeres anderledes grundet arealets 

pladsmæssige begrænsninger i forhold til beplantning og søens placering. 

Derudover har ansøger undersøgt en renseforanstaltning med filter (LB 

Watertech filter), og redegjort for, at det for denne bane ikke var en mulighed. 

Dette baseres på, at filteret, som så mange andre renseforanstaltninger, ikke 

gearet til store hydrauliske belastninger, hvorfor der altså vil være behov for at 

skulle etablere et forholdsvis stort supplerende bassinvolumen, som der ikke er 

plads til ved denne bane (se bilag 00 for kloakplan og bilag 01 for ansøgers 

BAT-vurdering). 

Det vurderes således, at kunstgræsbanen samlet set etableres i henhold til 

BAT, da ansøger har redegjort for indretning og opbygning, valg af materialer, 

brug af foranstaltninger med formål at begrænse spredning af mikroplast (og 

granulat) til omkringliggende områder, brug af mekanisk rensning og begrænset 

brug af tømidlet CMA og udarbejdelse af plan for drift- og vedligehold.  

4. Høring 

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

grundejer (Rudersdal Kommune v. kulturafdelingen) og hos forsyningsselskabet 

Novafos, i perioden 21. – 25. september 2020. 

Kommentarer fra høringen er blevet indarbejdet i tilladelsen og afstemt med 

ansøger, Novafos og grundejer. 

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 

følgende hverdag. Fristen for at klage over afgørelsen er den 28. obtober 2020, 

kl. 23.59. 

Klageberettigede er: 

 Afgørelsens adressat. 

 Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø som hovedformål. 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres 

vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål. 
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Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. 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 

Klageportalen 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 

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

Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre 

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

Fødevareklagenævnet 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. 

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, 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 

Fødevareklagenævnet. Det fremgår bl.a. af denne bekendtgørelse, at betaling 

af gebyr skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling inden en af 

Miljø- og Fødevareklagenævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke inden udløbet 

af fristen, afvises klagen. 

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

Virksomheder 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 

ansvar. 

6. Søgsmålsvejledning 

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

fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 

søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101. 

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Bilag: 

 Bilag 00 - Brev-15829-Rudegaard-20200603-Ansøgning om 

nedsivnings og udledningstilladelse inkl. bilag. 

 Bilag 01 - Rudegaard Stadion - BAT-vurdering 

 Bilag 02 - Faskineberegning T10 klima 1-1 nedsiv i side og bund 

 Bilag 03 - Rudegaard faskine ved overløb 

 Bilag 04 - Rudegaard Faskine 

 Bilag 05 - CMA vurdering inkl. bilag 

 Bilag 06 - Risikovurdering af stoffer og materialer i kunstgræsbaner 

 Bilag 07 - Risikovurdering af slagger - inkl. bilag 

 Bilag 08 - Udvaskningstest, REACH erklæringer mm. 

 Bilag 09 - Analyse af gummigranulat - 878723.1 - IMDEX - analysis of 

rubber granulate-1 

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  

Dansk Ornitologisk forening natur@dof.dk og rudersdal@dof.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, oeresund@sportsfiskerforbundet.dk 

Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

Friluftsrådet storkoebenhavnnord@friluftsraadet.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 

 


