
 

 

Bilag A- Ændring af Tingbjerg Idrætspark      Skema til brug for screening (VVM-pligt) 
 

VVM Myndighed  

Basis oplysninger  

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Projektet omhandler etablering af fire lysmaster på 41m, et i hvert hjørne på den eksisterende opvisningsbane ved Tingbjerg Idrætspark. 

Grundet krav fra DBU til transmission af tv-kampe er lysanlægget beregnet til at levere en belysning på banen på ca. 1000 lux. Anlægget er i 

brug ved aftenkampe i 1. division. Det forventes ikke at lysanlægget vil medføre væsentlige ændringer i brugen af opvisningsbanen.  

Navn og adresse på bygherre Københavns Kommune, Kultur og fritids forvaltningen, Københavns Ejendomme, Nyropsgade 1, 1602 København V 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Jens Wessberg, Rådgivende ingeniør, Tlf. 44882000 

Projektets placering Ruten 2, 2700 Brønshøj. Matrikel 3600 Husum, København. 

Projektet berører følgende kommuner Københavns Kommune 

  

Oversigtskort i målestok 

 



 

 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 

december 2010 

 
 

 
x 

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 

december 2010 

 

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 
 

    Det for masterne bebyggede areal udgør omtrent 4 x 1,6m2 i alt. 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

    Masterne har en højde på 41m 

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 at lave fundament til de 4 master i anlægsfasen. Der er intet 

behov 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: 

    Ændringerne i anlægget afstedkommer ikke affald. 

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

   x  

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   x Da antallet af fodboldkampe på opvisningsbanen ikke forventes ændret, ændres støjen i 
omgivelserne ikke.  
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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  

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

    Anlægget består af 4 kraftige lysanlæg på master. Det kan potentielt give lysgener. 
Anlæggets ydre udformning reguleres gennem byggeloven, således at lyset ikke er til 
ulempe eller gene for omgivelserne. Lyset kan eventuelt rettes og skærmes, således at 
spildlys minimeres. Belysningen er etableret med asymmetriske projektører, som 
koncentrerer lyset på banen, og der er udført afskærmning, der mindsker lyset på 
naboarealerne. Beregninger af spildlys viser op til 10 lux i moseområderne lige syd for stien 
syd for Ruten.  
 
Lysanlægget er i brug i begrænsede perioder. Kultur- og Fritidsforvaltningen skønner at 
lysanlægget på årsbasis vil være i brug således:  

 Ved kampe 1000 lux:                        40 timer, fordelt på 10 kampe á 4 timer 

 Ved kampe uden TV 500 lux:           20 timer 

 Ved træningskampe 250 lux:             8 timer 
 

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 Det er ændringer af et eksisterende idrætsanlæg. Anlægget er placeret i et påvirket 
landskab med boligbyggeri vest for, og Hillerødmotorvejen øst for. Syd for arealet ligger 
Utterslev Mose der er fredet, som park og grønt område, og samtidig beskyttet af 
naturbeskyttelseslovens §3 som sø. 

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

 

   x Området er i Kommuneplan 2011 beliggende i et O1-område, der må anvendes til bl.a. 
sportsanlæg og der må opføres det for sådanne anvendelser nødvendigt anlæg. Opstilling 
af 4 lysmaster på området, til brug for udnyttelsen af fodboldbanerne, er således i 
overensstemmelse med kommuneplanens rammer. 
 
Masterne anses ikke for at være et større anlæg og ses kun i begrænset omfang at ændre 
det bestående miljø. Behovet for at regulere masterne, vurderes alene at være i relation til 
lysspredningen, der i fornødent omfang kan reguleres med den meddelte byggetilladelse. 
På den baggrund anses opstilling af de 4 master ikke at være lokalplanpligtig i henhold til 
planlovens § 13, stk. 2. 

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   x Området er i Kommuneplan 2011 udpeget som regionalt friluftsområde, og omfattet af 
rammebestemmelserne for O1-områder. O1-områderne anvendes til parker, herunder 
forlystelsesparker, legepladser, kirkegårde og andre grønne anlæg, sportsanlæg, 
kolonihaver samt tilhørende miljømæssige og publikumsorienterede servicefunktioner. for 
dette område er den særlige bestemmelse at ’der kan opføres eller indrettes mindre 
bebyggelse til fritidshjem/klubber i forbindelse med eksisterende sportsklubber lokaler.  

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 



 

 

 

 

Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst 

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

   x  

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: 

 

    Nationalt: Anlægget etableres umiddelbart lige nord for fredningen Utterslev Mose. 
Fredningen er en arealfredning, og da anlægget placeres udenfor påvirker den ikke 
fredningen. I fredningskendelsens paragraffer står blandt andet at fredning har til formål at 
sikre områderne som parkområder, og sikre offentligheden adgang til de grønne områder. 
Dette får anlægget ikke indvirkning på.  
 
Store dele af Utterslev Mose fredningen er endvidere beskyttet som § 3 natur. Projekter må 
ikke påvirke tilstanden i § 3 områder uden en dispensation. Lysmasterne rejses ca. 150-
200m fra § 3 registreringen og får ikke nogen direkte påvirkning på § 3 naturen. Eventuelt 
spildlys reguleres gennem byggetilladelsen, og får heller ikke påvirkning på arealets fauna.  
 
Internationalt: Anlægget placeres 3,8 km fra Brobæk Mose og Gentofte Sø der er 
nærmeste NATURA2000 område. Grundet den store afstand og anlæggets udformning får 
den ikke nogen påvirkning på Natura 2000-området.  
 
Bilag IV og rødlistede arter: Lysanlægget etableres på en eksisterende foldboldbane. Der 
er ikke kendskab til forekomster af bilag IV eller rødlistede arter på arealet. Der kan 
forventes forekomster af fødesøgende flagermus ved eller i nærhed til boldbanen. Alle 
danske arter flagermus er beskyttet efter bilag IV. Lys kan påvirke enkelte arters 
fødesøgningsadfærd idet de skyer kraftig lys, det vil således ikke søge føde over 
boldbanen på aftener hvor der spilles kampe med tændt lys. Da vil de i stedet søge føde i 
et af de mange andre egnede områder i nærheden heraf, feks. Utterslev mose eller Høje 
Gladsaxe Park. Boldbanen udgør ikke et kritisk fødesøgningsområde for flagermus og 
påvirkningen vil kun ske i de korte perioder hvor lyset er tændt i starten af aftenen. Denne 
påvirkning vurderes at være at uvæsentlig karakter. 

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 er beliggende i udkanten af Tingbjerg, op mod Hillerødmotorvejen. Nærmeste 
beboelse er ca. 125m mod vest. 
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33.  Kan anlægget påvirke: 
 

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

    Anlægget placeres i et område der mod vest er boligbyggeri og mod øst ligger 
Hillerødmotorvejen. Der er ikke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller 
geologiske landskabstræk ved projektområdet, som anlægget påvirker negativt. Masterne 
der er 41m høje, vil kunne ses fra afstand, men i et landskab der i forvejen er påvirket af 
høje bygninger og gadebelysning. 

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

     

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

 

    Utterslev Mose er sårbar overfor lyspåvirkning i de 
 
Utterslev Mose er  

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

   x Boldbanen der ligger umiddelbart vest for opvisningsbanen, har et allerede etableret 
lysanlæg, dog af mindre proportioner. Lyset her er af lavere styrke og højde og udgør ikke 
en væsentlig miljøpåvirkning, hverken i sig selv eller sammenholdt med det i projektet 
beskrevne lysanlæg. 

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   x  

37. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i 
areal: 
 

    Meget lokalt 

38. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

    Personer der færdes i Utterslev Mose vil opleve anlægget visuelt, især når anlægget er 
tændt.  

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

    Masterne rejses 400m fra kommunegrænsen til Gladsaxe Kommune, Masterne vil muligvis 
kunne ses fra Gladsaxe Kommune, Dette vurderes ikke at have en væsentlig karakter. 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   x  

41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
  

      Enkeltvis: 
      Eller samlet: 

    Lysanlægget ville kunne ses fra en afstand. Specielt når det er tændt. Byggeloven vil dog 
regulere således at lyspåvirkningen er minimal og ikke udgør en væsentlig negativ 
påvirkning. 

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: 

    Lysene tændes kun i de perioder hvor banen er i brug. Påvirkningen er reversibel. 

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

    Samlet vurderes påvirkningerne ikke at være væsentlige og ændringerne af Tingbjerg 
Idrætsanlæg er dermed ikke VVM-pligtige.  

 
 
 
Dato:_________16-10-2013__________________ Sagsbehandler:____________Lone Reiff_______________________________ 


