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Afgørelse om VVM-pligt ved etablering af en kunstgræsbane på Tårnby Stadion
Dines Jørgensen & Co A/S har på vegne af Teknisk Forvaltning, Ejendomscentret fremsendt
anmeldelse efter VVM reglerne om etablering af kunstgræsbane på Gemmas Alle 41, 2770
Kastrup, matr.nr. 1ik Tårnby By, Tårnby ved Tårnby Stadion. Projektet består i udskiftning af
eksisterende græsbane til en kunstgræsbane, indhegning af banen og opsætning af nyt
lysanlæg med 6 master. Derudover etableres nye dræn for kunstgræsanlægget.
Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning vurderer, at projektet er omfattet af bilag 2, punkt 14:
ændring eller udvidelse af anlæg på bilag 1 eller bilag 2, som allerede er godkendt, er udført
eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet, da Tårnby Kommune vurderer,
at idrætsanlægget er en ændring af et anlæg omfattet af bilag 2, punkt 11a i henhold til Miljøog Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs indvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
Ifølge bekendtgørelsens § 3 skal det vurderes, om anlæg på bilag 2 vil kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet. Tårnby Kommune skal derfor på baggrund af en VVM-screening
vurdere, om projektet må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor er VVMpligtigt.
Teknisk Forvaltning har screenet projektet efter kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3.
Forvaltningens vurdering er uddybet i screeningsskemaet, der er vedlagt som bilag A.
Af vurderingen fremgår det, at projektet ikke antages af få væsentlig indvirkning på miljø
og dermed kan gennemføres uden udarbejdelse af en VVM-redegørelse.
Afgørelse
Økonomiudvalget har den 5. oktober 2016 truffet beslutning om, at etablering af kunstgræsbane mv. ikke er VVM-pligtigt i henhold til § 3, stk. 1 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs indvirkning
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
Afgørelsen bliver annonceret på Tårnby Kommunes hjemmeside.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke
skal gennem en VVM-proces. Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som ansøger har beskrevet for Tårnby Kommune på screeningstidspunktet.
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Det skal gøres opmærksom på, at der med denne afgørelse, om ikke VVM-pligt, ikke er
taget stilling til evt. andre nødvendige tilladelser til projektet, som eksempelvis byggetilladelse og tilladelse til afledning af spildevand.
Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til reglerne
i planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Klagen skal være indgivet indenfor 4 uger efter afgørelsen
er offentliggjort. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt
landsdækkende foreninger og organisationer jf. planlovens § 59 stk. 2.
Klagen skal indgives gennem 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. Når du klager,
skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet 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 Tårnby kommunen.
Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den er meddelt.
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Bilag A: Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Afgørelsen er sendt i kopi til:
Dines Jørgensen & Co A/S, jha@dj-co.dk
Greenpeace, høring@nordic.greenpeace.org
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