
 

 

Bilag A- Ændring af Emdrupparkens Idrætsanlæg      Skema til brug for screening (VVM-pligt) 
 

VVM Myndighed  

Basis oplysninger  

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Projektet omfatter etablering kunstgræsbane på eksisterende grusbane, samtidig udskiftes belysningen, de nye master har en højde på 16 m, 

de gamle master 13 m, og der etableres nyt hegn. Grusbanen blev benyttet ca. 6 timer om dagen fra november til midt i april. 

Kunstgræsbanen benyttes ca. 8 timer om dagen hele året (undtagen juli, hvor den pga. af sommerferie kun benyttes 4 timer om dagen).  

Navn og adresse på bygherre Københavns Kommune, Kultur og fritids forvaltningen, Københavns Ejendomme, Projekt og bygherre, Nyropsgade, 6. sal, 1, 1602 

København V 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Peter Voergaard, mobil 23603983 

Projektets placering På tidligere grusbane på Emdrupparkens idrætsanlæg, Nøkkerosevej 21-23 

Projektet berører følgende kommuner Københavns Kommune  

Oversigtskort i målestok 

 

 



 

 

 

 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 

december 2006 

 
 

 
x 

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 
december 2006: 
 

 

x 

 

 

Idrætsanlægget med tilhørende faciliteter vurderes at udgøre et infrastrukturanlæg omfattet 

af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 11a ”Infrastrukturanlæg, Anlægsarbejder i byzone, 

herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser”. Jævnfør VVM-bekendtgørelsens 

bilag 2 punkt 14 skal en ændring af et eksisterende anlæg på bilag 1 eller 2, der ikke kan 

udelukkes at have en negativ virkning på miljøet, screenes for VVM-pligt. 

 
  



 

 

 
 

 

Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

x    Ændringerne af idrætsanlægget sker inden for det eksisterende anlæg, så der anvendes 

ikke yderligere arealer.  

2. Er der andre ejere end Bygherre?: 

 

   x  

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

x     

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

    De nye master har en højde på 16 m, de gamle master 13 m.  

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
 

Råstoffer – type og mængde: 
Mellemprodukter – type og mængde:  
Færdigvarer – type og mængde:  

x     

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

x     

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

x     

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
I anlægsfasen: 
I driftsfasen:  

x    Det er et minimalt behov for råstoffer til at lave fundament til de 4 master og til etablering af 

kunstgræsbanen i anlægsfasen. Der er intet behov for råstoffer i driftsfasen. 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
I anlægsfasen: 
I driftsfasen: 

x    Der bruges ikke vand i anlægsfasen. Ændringen med lys på opvisningsbanen vil ikke 

ændre anlæggets vandforbrug i driftsfasen. 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  

   x  

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand: 

    Regnvand ledes til spildevandsbrønd lige som det gør i dag. 

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 

   x  



 

 

 

 

Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst 

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   x Støjniveauet fra banen ændrer sig kun i meget begrænset omfang, da banen er drejet 
ganske lidt. Antallet af timer hvor banen er i brug, og hvor det støjer, er derimod øget til ca. 
det tredobbelte.  
 
Støj fra organiseret idræt er omfattet af miljøbeskyttelsesloven, og giver dermed mulighed 
for at kommunen stiller krav til støjforholdene, men der er ingen vejledende grænseværdier 
for støj fra idrætsaktiviteter, som kan danne grundlag for kommunens vurdering af et 
acceptabelt støjniveau.  
 
Rambøll har for kommunen gennemført en undersøgelse om støj og andre gener fra 
boldbaner. I denne undersøgelse vurdere Rambøll, at Københavns Kommune som 
udgangspunkt kan vælge at acceptere støj fra boldbaner med et niveau op til 55 dB ved 
boliger og boliger primære udendørs opholdsarealer.  Målinger viser at dette støjniveau 
forekommer ca. 10 m fra kanten af 1 boldbane. Mindre dele af de nærmeste baghaver 
ligger mindre end 10 m fra banen, men det er ikke umiddelbart op til nabohusene.  
 
På den baggrund vurderes det, at ændringerne i brugstimerne ikke vil medføre væsentlige 
støjpåvirkninger hos de nærmeste naboer.  

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

   x  

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener: 
 

   x  

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   x  

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   x Gummigranulatet kan i varme perioder lugte af gummi. Dette vurderes ikke at give 
anledning til gener uden for idrætsanlægget.  

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   x Nye16 m lysmaster erstatter eksisterende 13 m lysmaster Lysniveauet på banen 
opgraderes fra 75 lux til 125 lux. Belysningen er etableret med asymmetriske projektører, 
som koncentrerer lyset på banen, og der er udført afskærmning, der mindsker lyset på 
naboarealerne. 

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

    Anlægget udgør ikke en særlig risiko for uheld. 

Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  

 

   x Ændringerne sker indenfor det eksisterende idrætsanlæg 

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  

 

   x  

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   x  

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- 
og lokalplaner: 
 

   x Der ændres ikke på arealets anvendelsesmuligheder, ej heller på naboarealernes 
anvendelsesmuligheder 

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  
 

   x  
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25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   x  

26.  Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

   x  

27.  Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   x  

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

   x  

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

   x  

30.  Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –  
 

      Nationalt:     
      Internationalt (Natura 2000): 
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 

 

   x Ændringerne vil ikke påvirke Natura 2000-områder 
 
Bilag IV og rødlistede arter: kunstgræsbanen etableres på en eksisterende foldboldbane. 
Der er ikke kendskab til forekomster af bilag IV eller rødlistede arter på arealet.  

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 

      Overfladevandt:     
      Grundvand: 
      Naturområder: 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 

   x Der er ikke kendskab til områder i nærhed af anlægget hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 
er overskredet. 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

 x   Anlægget ligger i et boligområde 

33.  Kan anlægget påvirke: 
 

      Historiske landskabstræk: 
      Kulturelle landskabstræk: 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
      Æstetiske landskabstræk: 
      Geologiske landskabstræk: 

   x Anlægget placeres på et eksisterende idrætsanlæg i et boligområde. Der er ikke historiske, 
kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk ved projektområdet, 
som anlægget påvirker negativt.  

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

     

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

 

   x Det er almindeligt at mindre at mindre idrætsanlæg til lokalt brug ligger i boligområder 

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative 
forhold): 
 

   x  

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   x  

37. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i 
areal: 
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38. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

     

39. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/MC’s område: 

   x Anlægget ligger tæt på grænsen til Gentofte kommune, men der er et beplantningsbælte og 
’Gentofterenden’ i mellem.  

40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   x  

41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
  

      Enkeltvis: 
      Eller samlet: 

   x  

42. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   x  

43. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

 x   Miljøpåvirkningen er kendt 

44. Er påvirkningen af miljøet – 
 

      Varig: 
      Hyppig: 
      Reversibel: 

    Påvirkningen er reversibel. 

Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 
 
 
 
 
 
 

    Området har siden 1926 været anvendt til idrætsanlæg, og det er i kommuneplanen 
udlagt til bl.a. idrætsanlæg. Derfor må man forvente de pågældende aktiviteter på området, 
samt at der ind i mellem foretages ændringer, så anlægget gøres tidssvarende.  
 
Samlet vurderes ændringerne i påvirkningerne af miljøet at ligge inden for, hvad der må 
forventes i en eksisterende by, og hvad der er acceptabelt. Det vurderes således at 
påvirkningerne af miljøet ikke er væsentlige. Ændringerne er dermed ikke VVM-pligtige. 

 
 
 
Dato:________25. oktober 2013___________________ Sagsbehandler:______Lone Reiff_____________________________________ 


