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VVM-screening af etablering af forsinkelsesbassin og kunstgræsbane, Stadionvej
80, 2600 Glostrup
Rambøll har på vegne af Glostrup Ejendom og Glostrup Forsyning den 23. august
2017 anmeldt etablering af ny kunststofbane ved Glostrup Idrætspark samt etablering af et nyt forsinkelsesbassin.
Afgørelse
Glostrup Kommune vurderer, at etablering af nyt forsinkelsesbassin samt kunststofbanen med tilhørende funktion som forsinkelsesbassin ikke medfører VVM-pligtig,
da miljøpåvirkningernes omfang ikke er af en sådan karakter eller grad, at projektet
medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter.
Afgørelsen er truffet på grundlag af anmeldelsen af den 23. august 2017. Miljøpåvirkningens omfang er vurderet i forhold til kriterierne i VVM-bekendtgørelsens
bilag 3.
I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på at der er tale om eksisterende boldbaner der
ændres til en kunststofbane/forsinkelsesbassin samt at der etableres et drænsystem med afledning til det eksisterende regnvandssystem.
De detaljerede vurderinger fremgår af screeningsnotatet.
Beskrivelse af projektet
Glostrup Kommune ønsker at udskifte en naturgræsbane til en kunststofbane på
idrætsanlægget på Stadionvej 80. Samtidig har Glostrup Forsyning i led af klimatilpasningen af regnvandssystemet i Glostrup Kommune et behov for større forsinkelsesvolumen for at leve op til Glostrup Forsynings serviceforpligtelse. Der etableres
derfor et forsænket græsboldbaneareal samtidig med at en nyetableret kunstgræsbanen bliver etableret som en forsænket boldbane, således af banen kan fungere
som forsinkelsesbassin samtidig med at funktionaliteten som boldbane kan opretholdes.
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Glostrup Kommune vurderer, at det eksisterende idrætsanlæg er omfattet
af VVM-bekendtgørelsens1 bilag 2, punkt 10b. Det aktuelle projekt vurderes
at være omfattet af bilag 2, punkt 13a. Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1
eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan
være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1).
Banen etableres i kommuneplansområde GR06 - område til rekreative formål. Banen etableres på matr. nr. 5 am Glostrup.
Det fremgår af ansøgningen, at der opsættes 6 lysmaster med en højde på 18 meter
ved den nye kunstgræsbane. Der etableres ingen højtalere i forbindelse med banen.
Kunstgræsbanen består af kunstgræsfibre i PE, samt infill imellem stråene - nederst
kvartssand og øverst gummiinfill bestående af SBR eller EPDM
Støj
Arealerne er også før kunststofbanens etablering blevet anvendt til organiseret
boldspil og banen etableres i eksisterende idrætsområdet. Anvendelse af boldbanerne har ikke givet anledning til klager.
Spildevand
Overfladevandet udledes via dræn til regnvandssystemet. Center for Miljø og Teknik
er i gang med at vurdere forholdende med henblik på tilladelse til udledning til Bækrenden.
Natur
Området liggeri byzone og er udlagt til rekreative formål. Området anvendes til
idrætsplads. Området er ikke omfattet af beskyttelseszoner. Nærmeste beskyttede
natur er en sø i Egeparken ca. 275 meter mod sydøst. Nærmeste fredede område
ligger 2,3 km mod øst (Vestvolden). Nærmeste Natura2000 område ligger i en afstand på 7 km (Vasby/Sengeløse Mose).
Glostrup Kommune vurderer, at ingen af de nævnte områder påvirkes af projektet.
Glostrup Kommune konkluderer, at det beskrevne anlæg/projekt ikke vil medføre
væsentlig påvirkning af miljøet.
Lovgrundlag
Afgørelsen er truffet iht. § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM), Nr. 448 af 10. maj 2017 og Bekendtgørelse om
samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Nr. 447 af 10. maj 2017.
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Andre tilladelser og godkendelser
Glostrup Kommune gør opmærksom på, at afgørelse om ikke VVM-pligt ikke fritager
virksomheden for at indhente andre nødvendige dispensationer, tilladelser og godkendelser af projektet.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 8. november 2017.
Klagevejledning
I henhold til § 48 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM), Nr. 448 af 10. maj 2017 kan VVM - screenings afgørelsen
alene påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af lovens og bekendtgørelsens bestemmelser i forbindelse med VVM-sagens behandling.
Afgørelsen kan påklages af enhver med retlige interesse i sagens udfald.
Klageberettiget efter § 48, stk. 3 og 4, og § 49, stk. 1, er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende
foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og
miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som
repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Klage sker via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk 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. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for
en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det
dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Du
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet
skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis
der ikke er særlige grunde til det. 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være tilgængelig for kommunen senest den 6. november 2017 indenfor
kommunens åbningstid.
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Rådhusparken 2
2600 Glostrup

Du
kan

www.glostrup.dk
miljo.teknik@glostrup.dk
Tlf: 4323 6100

læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).

Med venlig hilsen

Michael Seifert
miljømedarbejder
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