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Ansøgning 
Hera Consult A/S har den 26. august 2021 på vegne af Lyngs Idrætsefterskole, ansøgt om 

udledning af drænvand fra en kunstgræsbane med et areal på 9027 m2 via Struer Energis 

afløbsledning og udløb til Jestrup Bæk. Den 6. oktober 2021 har WSP indsendt supple-

rende oplysninger til ansøgningen i form af et notat indeholdende dimensionering af forsin-

kelsesvolumen, oplysninger om rensemetode og afvanding af kunstgræsbanen.  

 

Afgørelse 
Struer Kommune meddeler den 7. december 2021 tilladelse til udledning af drænvand til 

Jestrup Bæk fra kunstgræsbanen beliggende på matr.nr. 9q, Jestrup By, Lyngs.   

Tilladelsen meddeles i medfør af miljøbeskyttelseslovens §28, stk. 1. 

Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:   

 

Vilkår 

Generelt 

1. Kunstgræsbanen med tilhørende faskine, filtermuldsbassin og ledninger skal dimensi-
oneres, etableres og placeres som beskrevet i ansøgningen samt ændringer hertil, så-
fremt det ikke er ændret ved vilkår i denne tilladelse. 
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2. I tilfælde af uheld, hvor der er fare for udledning eller nedsivning af olie eller kemika-

lier, skal afløbet straks afblændes og miljøvagten kontaktes via tlf. 112. 
Senest 14 dage efter uheldet skal virksomheden indsende en rapport til Struer Kom-
mune, indeholdende en beskrivelse af uheldet, omfanget og indsatsatsen mod miljø-
mæssige skader, samt en beskrivelse af forebyggende foranstaltninger, der begræn-
ser risikoen for nye uheld.  

 
3. Det er en forudsætning for tilladelsen, at ansøger sikrer, at eventuelt nødvendige øv-

rige tilladelser indhentes. 
 
4. Senest 14 dage efter anlægget er færdigetableret skal det færdigmeldes til Struer 

Kommune, på teknisk@struer.dk. 
 
5. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra tilladelsesdatoen.  
 
6. Et eksemplar af denne tilladelse skal altid være tilgængelig for ejer af kunstgræsbanen 

samt ansatte, der har med vedligeholdelse og drift af kunstgræsbanen. 
 

7. Nye brugere af banen skal instrueres i, hvordan spredning af infill fra banen reduceres 
mest muligt. 

 

8. Struer Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed på projektet.  
 
9. Såfremt vilkår i denne tilladelse findes utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, kan til-

synsmyndigheden i henhold til miljøbeskyttelseslovens §30 påbyde supplerende vil-
kår. 

 
Anlægsfasen 

10. Under anlægsarbejdet skal det sikres, at der ikke sker afledning af materialer til Struer 
Energis afløbsledning og Jestrup Bæk. 

 
11. Hvis der konstateres jordforurening under anlægsprocessen, skal Struer Kommune 

kontaktes og arbejdet standses. 
 
12. Ved behov for midlertidig oppumpning af grundvand, skal Struer Kommune kontaktes. 
 
Udformning, dimensionering og udledning 

Kunstgræsbane 

13. Kunstgræsbanen skal placeres og opbygges som beskrevet i ansøgningen, herunder 
etableres med tæt bund i form af membran. 

 
14. Kunstgræsbanens samlede areal inkl. sikkerhedszone må maximalt være 9027 m2. 
 
15. Der må ikke tilledes regnvand fra de omkringliggende arealer til kunstgræsbanen.  
 
16. Dræning af banen skal være dimensioneret således, at der ikke forekommer overfla-

disk afstrømning til omkringliggende naboarealer.  
 
17. Der må ikke ske udvaskning af infill, sand eller slam til afløbsledningen eller Jestrup 

Bæk. 
 

mailto:teknisk@struer.dk
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18. Udledning af drænvand fra kunstgræsbanen må ikke give anledning til hydrauliske 
problemer eller aflejringer i recipienten.  

 
Faskine og filtermuldsbassin 

19. Faskinen skal til enhver tid have et magasinvolumen på min. 60 m3. 
 
20. Faskinen skal opbygges i singels med en porøsitet på max. 30%. 
 
21. Faskinen og filtermuldsbassinet skal etableres med tæt bund i form af membran. 
 
22. Indløb i filtermuldsbassin skal sikres mod erosion.  
 
23. Det skal sikres, at drænvandet fra kunstgræsbanen har en pH-værdi på mindst 7, in-

den indløb til filtermuldsbassinet. 
 
24. Afløbsvandføringen fra filterbassinet må ikke overstige 12,5 l/s. Forudsætningen for at 

kunne udlede 12,5 l/s er at den eksisterende afledning af tagvand fra Lyngs Idrætsef-
terskole til samme afløbssystem neddrosles til 1 l/s inden det ledes til Struer Energis 
regnvandsbassin.  

 
25. Overløb fra filtermuldsbassinet må gennemsnitlig forekomme én gang hvert 5. år. 
 
26. Ved overløb fra filterbassinet skal vandet tilbageholdes på egen matrikel. 
 
27. Filterbassinets brinker skal have en hældning på 1:3 eller fladere. 
 
28. Magasinvolumen i filtermuldsbassinet skal til enhver tid være min. 111 m3. 
 
29. Filtermulden der benyttes, skal være ren og homogent opblandet. 
 
30. pH-værdien i filtermulden skal være mellem 6,5 – 7,5. 
 
31. Det samlede indhold af ler og silt i filtermulden skal ligge mellem 5 – 10 % (vægtpro-

cent). 
 
32. Indhold af organisk materiale i filtermulden skal være mellem 1 – 3 % (vægtprocent). 
 
33. Filtermuldens lagtykkelse skal være mellem 0,3 – 0,5 meter. 
 
34. Filtermuldens mættede hydrauliske ledningsevne skal være mellem 10-5 – 10-4 m/s. 
 
35. Filtermulden skal være vegetationsdækket, planter med pælerødder skal dog undgås. 
 
Sandfang, prøvetagningsbrønd og vandbremse 

36. Der skal etableres en sandfangs- og prøvetagningsbrønd efter filterbassinet.  
 
37. Prøvetagningsbrønden skal udformes, så det er muligt at udtage en repræsentativ 

prøve af vandet fra en frit faldende vandstråle.  
 
38. Der skal etableres en vandbremse inden drænvandet ledes til Struer Energis afløbs-

ledning. 
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Afløbsledning 

39. Etablering af afløbsledning på anden mands grund skal aftales med lodsejer og tingly-
ses.  

Vandkvalitet 

PRØVETAGNING OG ANALYSE AF DRÆNVAND  

40. Til verifikation af at vand fra kunstgræsbanen overholder de i vilkår 49 fastsatte græn-
seværdier, skal der hvert år udtages 1 repræsentativ vandprøve i perioden marts – 
september og 1 repræsentativ vandprøve i perioden oktober – februar. Den første 
prøve skal udtages 1 måned efter at kunstgræsbanen er anlagt eller ved første større 
regnhændelse herefter. Vandprøverne skal analyseres for de i vilkår 49 nævnte para-
metre. 

 
41. Prøverne skal udtages som stikprøver i prøvetagningsbrønden fra frit faldende stråle. 
 
42. Prøvetagning, analyse og rapportering skal udføres af et DANAK akkrediteret labora-

torium og som angivet i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger1, medmindre 
andet aftales mellem laboratoriet og Struer Kommune. 

 
43. Analyseresultaterne skal fremsendes til Struer Kommune senest 1 måned efter, at re-

sultaterne er modtaget fra laboratoriet.  
 
44. Ved vurdering af om grænseværdierne i tilladelsen er overholdt, må disse ikke over-

skrides på noget tidspunkt (absolut krav). 
 
45. Såfremt en grænseværdi overskrides ved en enkelt prøve, skal ejer af banen til Struer 

Kommune sende en redegørelse for overskridelsen, seneste en måned efter, at resul-
taterne er modtaget fra laboratoriet. Redegørelsen skal bl.a. indeholde en forklaring 
på, hvorfor kravværdierne ikke er blevet overholdt, og hvorledes afledningen kan ned-
bringes til under kravværdien. 

 
46. Struer Kommune vil på baggrund af redegørelsen fra baneejer vurdere, om det er 

nødvendigt at lade udtage flere prøver til analyse for relevante parametre med over-
skreden grænseværdi eller om tilladelsen skal tages op til revurdering. 

 
47. Såfremt Struer Kommune vurderer, at der skal udtages ekstra prøver, skal disse udta-

ges senest 1 måned efter anmodningen fra Struer Kommune. 
 
48. Alle udgifter i forbindelse med egenkontrol afholdes af baneejer. 
 
49. Koncentrationerne af analyseparametre i de udtagne prøver af drænfladevandet skal 

overholde følgende grænseværdier. 
 

 
 
 
 

 
1 Bekendtgørelse nr. 1770 af 28. november 2020 om kvalitetskrav til miljømålinger 
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Parameter Grænse-

værdi i 

dræn-

vand 

Kvali-

tetskrav 

Enhed Prøvetagninger/år Kontroltype 

Organisk stof 

COD  

125  mg/l 2 
 

Absolut 
 

Suspenderet stof 25  mg/l 

pH 6,5 – 7,5  - 

Arsen 43*,**** 4,3* µg/l 

Bly 12*** 1,2 µg/l 

Kobolt 2,8*,**,***

* 

0,28*,** µg/l 

Krom 

- VI 

- III 

 

34,0*,**** 

49,0* 

 

3,4* 

4,9* 

µg/l 

Kobber 49,0*,**** 4,9* µg/l 

Kviksølv 0,7*,***** 0,07 µg/l 

Zink 78*,**,***

* 

7,8*,** µg/l 

Di(2-ethylhe-

xyl)ftalat (DEHP) 

13,0*,**** 1,3* µg/l 

Nonylphenoler 3,0*,**** 0,3* µg/l 

Octylphenoler 1,0*,**** 0,1* µg/l 

Tabel 1 Oversigt over analyseprogram. * Opløst koncentration. ** Kvalitetskravet er denne koncentration af 

stoffet tilføjet den naturlige baggrundskoncentration. *** Biotilgængelige koncentration. ****Grænseværdien er 

det generelle kvalitetskrav2 ganget en samlet fortyndingsfaktor på 10. *****Grænseværdien er maksimumkon-

centrationen2 

 

PRØVETAGNING, ANALYSE OG UDSKIFTNING AF FILTERMULD   

50. Der skal udtages 1 jordprøve, som dokumenterer filterjordens indholdsstoffer ved 
ibrugtagning (baggrundskoncentration). Jordprøven skal analyseres for indholdet af de 
stoffer, der er nævnt i Tabel 2.  

 
51. 5 år fra ibrugtagning af filtermuldsbassin, skal der udtages 3 prøver af filterjorden, prø-

verne skal udtages jævnt fordelt i bassinet og være repræsentativ for filterjordens tyk-
kelse. Udtagning af prøver gentages herefter med et 5-årigt interval. Jordprøven skal 
analyseres for indholdet af de stoffer, der er nævnt i Tabel 2.   

 
52. Prøvetagning, analyse og rapportering skal udføres af et DANAK akkrediteret labora-

torium og som angivet i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger1, medmindre 
andet aftales mellem laboratoriet og Struer Kommune. 

 
53. Analyseresultaterne skal fremsendes til Struer Kommune senest 1 måned efter, at re-

sultaterne er modtaget fra laboratoriet.  

 
2 Bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande og 

grundvand 
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54. Såfremt analyseresultaterne viser overskridelse af en eller flere af parametrene i Ta-

bel 2 kan miljømyndigheden stille krav om, at hele eller dele af jorden udskiftes med 
ny filtermuld, der overholder tilladelsens vilkår.  

 
55. Koncentrationerne af stofferne i de udtagne prøver af filtermulden skal overholde føl-

gende grænseværdier.  

 Stof Jordkvalitetskriteriet 

[mg/kg tørstof] 

Kontroltype 

Standard 

jordpakke 

Bly 40 Absolut 

Cadmium 0,5 

Krom 500 

Kobber 500 

Nikkel 30 

Zink 500 

C6-C10 25 

C10-C15 40 

C15-C20 55 

C20-C25 100 

Total kulbrinter  100 

Benzo(a)pyren  0,3 

Dibenz(a,h)antracen  0,3 

Sum af PAH 4 

Øvrige Phthalater 250 

DEHP 25 

Nonylphenol  25 

Kviksølv  1 

Arsen  20 

Tabel 2 Analyseprogram for filterjord 

56. Der skal ske anmeldelse af jordflytning til Struer Kommune forud for bortskaffelse af 
filtermuldet.  

 

Drift og vedligeholdelse 

Kunstgræsbane 

57. Sne og is på banerne skal fjernes manuelt eller maskinelt uden brug af tømidler, og 
oplagres på kunstgræsarealet.  

 
58. Der må ikke anvendes pesticider, ukrudtsmidler eller sprøjtegift på banen.  
 
59. Infill må tilføres banen i det omfang det er nødvendigt for vedligeholdelse af banen. 

Der må ikke anvendes anden type infill end det der er givet tilladelse til (ELT). 
 
60. Der må ikke ske spredning af infill til Struer Energis afløbsledning eller til Jestrup Bæk. 

 
Sandfang 

61. Sandfang skal oprenses når de er ½ fyldte, dog mindst 1 gang om året.  
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62. Ved oprensning kontrolleres sandfangene for fejl og mangler. Konstateres der fejl skal 

dette udbedres.  
 
63. Slam fra sandfang betragtes som farligt affald og skal håndteres i henhold til Struer 

Kommunes til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald.  
 

Faskine og filtermuldsbassin 

64. Der skal føres tilsyn med faskinen og filtermuldsbassinet mindst én gang årligt, herun-
der med indløb, udløb og vandbremse.  

 
65. Der skal være adgang til filtermuldsbassinet, så vedligeholdelse og oprensning er mu-

ligt. 
 
66. Faskine og filtermuldsbassin skal oprenses, når krav til min. magasinvolumener ikke 

mere kan overholdes.  
 
67. Der skal føres driftsjournal for kunstgræsbanen, heraf skal der som minimum fremgå 

følgende:  
a. Oplysninger om tidspunkt for tilsyn med og tømning af sandfang. Den regi-

strerede fyldningsgrad af sandfang noteres. 
b. Dato for tilsyn med faskine og filtermuldsbassinet. Der laves her en vurde-

ring af behov for oprensning. 
c. Mængden af infill der tilføres banen og hvornår.  
d. Registrering af dato for udtagning af prøver til analyser samt resultat af ana-

lyserne.  
 

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 
 

68. Ved udskiftning eller bortskaffelse af dele eller hele kunstgræsbanen, skal materia-
lerne bortskaffes i henhold til den gældende affaldsbekendtgørelse og Struer Kommu-
nes affaldsregulativ.  

 
69. Miljømyndigheden kan stille krav om undersøgelse eller fjernelse af topjordlag om-

kring banen i forbindelse med fjernelse af banen, hvis der konstateres aflejret infill om-
kring banen. 

 

Baggrund 
Lyngs Idrætsefterskole ønsker at etablere en 11-mands kunstgræsbane.  

Der ansøges om tilladelse til at udlede drænvand fra kunstgræsbanen til Jestrup Bæk via 

Struer Energis Spildevands afløbsledning og udløb.  

 

Projektbeskrivelse 

Kunstgræsbanen 

Kunstgræsbanen etableres på matr. 9q Jestrup By, Lyngs der ejes af Lyngs Idrætsefter-

skole. Projektarealet er i dag udlagt til grønt område.  

Kunstgræsbanen samt 2 m sikkerhedszone af kunstgræs på hver langside og 3 m sikker-

hedszone af kunstgræs ved hver målende udgør et areal på 72x111m = 7992 m². Derud-

over etableres en Goal Station på 23x45 m = 1035 m² i forbindelse med kunstgræsbanen. 
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I alt etableres 9027 m² med kunstgræs. Banen der etableres, er en 3. generations kunst-

græsbane med infill af ELT (tidl. SBR – genbrugsbildæk).  

 

Kunstgræs 

Kunstgræsset består af polyethylen (PE). Plastfibrene er fæstnet med en tråd af polypro-

pylen (PP) på en backing BX (PE).  

 

Infill 

Der skelnes mellem to typer infill i kunstgræsbelægningen:  

- Stabiliserende infill  

- Stødabsorberende infill  

 

Det stabiliserende infill består af rent kvartssand, som lægges i bunden af græstæppet for 

at give ballast og støtte græsstråenes fod. Miljømæssigt er sandet uproblematisk.  

Det stødabsorberende infill (performance infill) består af ELT (tidl. SBR – genbrugsbildæk).  

 

Shockpad/drænmåtte 

Shockpadden består af 100 % ekspanderet polypropylen (EPP), den placeres under kunst-

græstæppet.  

Der er indsendt udvaskningstest for kunstgræs, ELT-infill og shockpad, resultaterne af te-

stene fremgår af Bilag 1. 

 

Afvanding og forsinkelse 

Regnvand, der falder på banen, ledes via drænplade/shockpad med en ensidig hældning 

på 6 ‰, til opsamlende faskine på banens vestvendte langside. Shockpad/drænplade ud-

føres direkte ovenpå vandtæt membran for at sikre, at der ikke nedsiver vand til den un-

derliggende jord. Membranen føres under faskinen. Faskinen udføres som 1,5 m bred sin-

gels-faskine i 1 m dybde. Faskinen udføres i hele længderetningen af banen svarende til, 

at den udgør 1,5x1x111 m i alt 167 m³. I faskinen udlægges singels med porøsitet i omeg-

nen 30-35% samt et ø400 opsamlingsdræn. Det totale vådvolumen inkl. volumen i dræn-

ledningen er i ansøgningen angivet til 60 m³. Kapacitet i drænet på 139 l/s. 

Indløbet til filtermuldsbassinet placeres i den østlige ende, se Figur 2. Ledningen mellem 

faskine og filtermuldsbassin er en ø400 mm tæt ledning, som ligger ved 3 ‰. Ledningen 

har en bremsefunktion, hvorved volumen i faskinen udnyttes. Ledningen har en kapacitet 

på 113 l/s. Vandføringen sikrer, at der ved en dimensionsgivende 10-minutters regn (T=5 

år, sikkerhedsfaktor 1,3, varighed) vil være tilstrækkelig kapacitet i faskinen til, at der ikke 

sker tilbagestuvning på banen. Denne regn bidrager med 128 m³ nedbør, hvorved der i lø-

bet af regnhændelsen (10 minutter) fjernes 68 m³ via den afskærende ledning til filter-

muldsgrøften. Derved skal der opmagasineres 60 m³ i faskinen, hvilket svarer til faskinens 

kapacitet.  
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Figur 2 Princip for afvandingsforhold omkring filtermuldsbassin 

Nord for banen etableres et filtermuldsbassin, hvor drænvandet dels forsinkes dels renses. 

I bunden af filtermuldsgrøften etableres et opsamlingsdræn, som afvander til hhv. en prø-

vetagningsbrønd og en vandbremsebrønd vest for filtermuldsbassinet, inden det neddros-

les og udledes til Jestrup Bæk via eksisterende afløbsledning nedstrøms bestående regn-

vandsbassin.  

Det samlede volumen nødvendig til opmagasinering er i ansøgningen beregnet til 171 m3. 

Det totale forsinkelsesvolumen på 171 m³ skal fratrækkes de 60 m³, som kan forsinkes i 

faskinen. Derved skal filtermuldsbassinet opmagasinere restvolumen svarende til op til 111 

m³. Filtermuldsbassinet anlægges ved brinkanlæg 1:3 samt en maksimal vanddybde på 

0,75 m. Bassinets bund- og topareal er på hhv. 94 m² og 202 m². Dette giver ved en højde 

på 0,75 m et volumen på 111 m³. 

Vha. dimensioner og hældning på røret mellem faskine og filtermuldsgrøft sikres det, at 

der ikke stuver vand op på banen og at faskines volumen udnyttes inden filtermuldsbassi-

net fyldes.  

I bunden af filtermuldsbassinet lægges et opsamlingsdræn ø200 med 2 ‰ fald og en ka-

pacitet på 14,5 l/s, mens vandbremsen kan håndtere 12,5 l/s. Derved sikres, at opsam-

lingsdrænet i sig selv forsinker drænvandsafstrømningen. Inden vandbremsebrønden 

etableres en sandfangs- og prøvetagningsbrønd. 

Det er angivet i ansøgning at der skal anlægges et lag af filtermuld på 25 cm.  

 

SVK data 

Til fastlæggelse af dimensionsgivende middelintensitet samt kapacitet af faskine i SVKs 

Regional regnrække vers. 4.1 anvendes følgende nøgletal:  

o Northing: 6279962  

o Easting: 466314  

o Gentagelsesperiode: T=5 år  

o Sikkerhedsfaktor: 1,3  

o Afskærende ledningskapacitet: 12,5 l/s  
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o Befæstet areal: 9027 m²  

o Hydrologisk reduktionsfaktor: 0,75, Den hydrologiske reduktionsfaktor sættes til 

75%, idet (DHI; Orbicon, 2017) i rapporten Vandbalance fra kunstgræsbaner har 

beregnet, at en gennemsnitlig kunstgræsbane har en fordampning svarende til 

25% af årsnedbøren.  

 

Indhold af forurenende stoffer 

Der er sammen med ansøgningen fremsendt udvaskningstests på hhv. græstæppe, infill 

og shockpad. Der er også indsendt data for målinger foretaget på drænvand fra kunst-

græsbaner mellem 2012 og 2020.  

 

Hegn og skærmning 

Der etableres hegn omkring hele banen. Nederst på hegnet monteres en 30 cm høj plade. 

Pladen er med til at forhindre spredning af granulat fra banen.  

Der etableres indgang med sluse og riste, som skal sikre at spild af granulat opfanges. 

Granulat der opfanges føres tilbage til banen.  

Ved indgangen vejledes desuden vha. skilte omkring tømning af sko, strømper osv. inden 

banen forlades.  

 

Miljøvurdering 

Miljøteknisk vurdering 

Beliggenhed og planforhold 

Kunstgræsbanen etableres på grønt område på matr.nr. 9q, Jestrup By, Lyngs.  

Kunstgræsbanen er beliggende i landzone og kræver derfor en landzonetilladelse.  

Kunstgræsbanen er beliggende udenfor kloakopland i Struer Kommunes spildevandsplan. 

 

Afledning af drænvand til recipient 

Drænvandet ledes via faskiner og filtermuldsgrøft til et ikke målsat vandløb – Jestrup Bæk. 

Udledningen sker via Struer Energis eksisterende afløbsledning og udløb nr. LY100U.  

Udledningen vil ikke medføre en øget hydraulisk belastning på vandløbet, da tilledningen 

af tag- og overfladevand til systemet drosles tilsvarende det der udledes fra kunstgræsba-

nen.  

Drænvandet renses i filtermuldsbassin og vandet overvåges med analyser 2 gange årligt. 

 

DIMENSIONERING  

Det er Struer Kommunes vurdering, at ansøgte faskine, ledninger og filtermuldsbassinet 

har den nødvendige kapacitet til opmagasinering af drænvand fra kunstgræsbanen til en 5. 

års regnhændelse.  
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FORTYNDING 

Ved miljørisikovurderinger af kemiske stoffer anbefales anvendt en standardfortyndings-

faktor på 10 ved udledning til ferskvandsrecipienter, hvis arealet af den afdrænede kunst-

græsbane er under 5 – 10 % af det samlede opland til vandområdet.3 

Arealet af den ansøgte bane udgør mindre end 1 % af det samlede drænopland, derfor an-

vendes en fortyndingsfaktor på 10, når analysekravet fastsættes.    

 

Miljøfarlige stoffer i kunstgræsbaner 

I kortlægningsrapport om kunstgræsbaner fra Miljø- og Fødevareministeriet4 fremgår det, 

at målte koncentrationer af metaller og miljø- og sundhedsskadelige stoffer generelt ligger 

under miljøkvalitetskravene for vandområder. Der er dog i visse tilfælde målt enkelte høje 

koncentrationer af nogle få stoffer, som ligger over vandkvalitetskravene. De indsendte ud-

vaskningstests viser også overskridelser af miljøkvalitetskravene for bl.a. zink.  

Følgende stoffer vurderes i kortlægningsrapporten at kunne udgøre et potentielt problem i 

forhold til udledning af drænvand fra kunstgræsbaner til hhv. ferske og marine vandområ-

der.  

- DEHP 

- Zink, Bly og muligvis Kobber, Nikkel, Cadmium, Krom og Kobolt. 

- Phenoler, inkl. nonylphenoler og octylphenoler med tilhørende ethoxylater.  

I samme rapport er en af de foreslåede renseløsninger til drænvand fra kunstgræsbaner 

rensning i filtermuld. Man har desuden erfaringer med rensning af vejvand i filtermuld. Vej-

vand er sammenligneligt med drænvand fra kunstgræsbaner.  

Det vurderes, at den ansøgte renseløsning kan rense drænvandet, så analysekravet kan 

overholdes. Dog skal tykkelsen af filtermulden være mellem 30 – 50 cm og ikke som an-

søgt 25 cm.  

   

MIKROPLAST 

Gummigranulat fra kunstgræsbaner er vurderet til at udgøre en af de væsentligste kilder til 

mikroplast i miljøet.5 Mikroplast kan frigives fra kunstgræsbaner i form af infillmateriale be-

stående af gummigranulat samt slitage på shockpad og kunstgræsfibrene. Hovedparten af 

mikroplast fra kunstgræsbanerne stammer fra spredning af infill bestående af gummigra-

nulat.  

Det vurderes at udledningen af mikroplast begrænses mest muligt med de ansøgte tiltag. 

 

Betragtninger omkring udskiftning af filtermuld 

Filtermuldet har en begrænset levetid med effektiv rensning. Der er derfor fastsat et analy-

seprogram for filtermuldet. Struer Kommune vurder at bortskaffelse af filtermulden kan 

håndteres ud fra jordflytningsbekendtgørelsen. Denne vurdering bunder i, at filtermuldet 

 
3 DHI for BIOFOS A/S og HOFOR A/S. Koncept for regulering af drænvand fra nye kunstgræsbaner. 2017. 
4 Miljø- og Fødevareministeriet. Miljøprojekt nr. 2000 - Kunstgræsbaner Kortlægningsrapport. April 2018 
5 DHI for BIOFOS A/S og HOFOR A/S. Koncept for regulering af drænvand fra nye kunstgræsbaner. 2017. 
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før ibrugtagning må betragtes som ren jord. For det konkrete projekt gælder, at der kun le-

des vand fra kunstgræsbanen til filtermuldsbassinet, og der kan derfor laves en konkret 

vurdering af, hvilke stoffer ud over grundpakken der skal analyseres for i jorden.  

Struer Kommune har afgjort at bortskaffelse af filtermuldet ikke skal håndteres ud fra slam-

bekendtgørelsen, da forureningskomponenter kun kan stamme fra kunstgræsbanen. 

Struer Kommune mener endvidere ikke at filtermuldet kan klassificeres som slam ud fra 

definitionen i §4 18) i Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål.  

 

Kontrolprogrammet for analyser af filtermulden indeholder grundpakken for jordflytninger 

(tungmetaller, kulbrinter og PAH). Derudover er det vurderet, at filtermuldet skal analyse-

res for phthalater, DEHP, nonylphenol, kviksølv og arsen. Disse stoffer er tilføjet på bag-

grund af Miljøstyrelsens kortlægningsrapport om kunstgræsbaner fra 2018, særligt kap. 9.  

 

Nedsivning af drænvand (Grundvandsforhold) 

Da banen etableres i sårbart indvindingsopland til vandværk, etableres kunstgræsbane, 

faskine og filtermuldsbassin med membran. Dvs. der sker ingen nedsivning af drænvand 

fra kunstgræsbanen.  

 

Jordforurening 

Arealet hvor banen og bassinet etableres, er ikke kortlagt efter jordforureningsloven og lig-

ger ikke i et områdeklassificeret område.  

Kunstgræsbane, faskine og filtermuldsbassin etableres med tæt membran. Der vil derfor 

ikke være risiko for at jorden under vil blive forurenet.   

 

Beskyttet natur jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 

Nær kunstgræsbanen ligger to vandhuller der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 

§3, et vest for Møllegade og et øst for Møllegade. 

Vandet vil blive ledt uden om det regnvandsbassin som ligger vest for projektet på matri-

kelnummer 2a, ejerlav Jestrup By, Lyngs.  

 

Vandhullet øst for Møllegade: 

Vandhullet øst for Møllegade vurderes ikke tidligere at være blevet påvirket af håndterin-

gen af tagvand og da vandet bliver udledt via Struer Energis afløbsledning, vurderes det 

ikke at vandhullet bliver påvirket af opførslen og tilkoblingen af kunstgræsbanen.  

 

Vandhullet vest for Møllegade: 

Ved at vandet bliver ledt via Struer Energis afløbsledning og ikke skal passere vandhullet, 

vurderes det ikke at opførelsen eller udledning fra kunstgræsbanen vil have en væsentlig-

betydning for vandhullet vest for Møllegade. 

 

Natura 2000 (habitat- og fuglebeskyttelsesområde) 

Området hvor kunstgræsbanen skal opføres er ikke en del af Natura 2000.  
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Det er dog oplyst, at vand fra kunstgræsbane ledes renset til Jestrup Bæk. Fra Jestrup 

Bæk bliver vandet ført til recipienten Kaas Bredning. 

Kaas Bredning er Natura 2000 område og habitatområde nr. 28 Agger Tange, Nissum 

Bredning, Skibsted Fjord og Agerø og Fuglebeskyttelsesområde nr. 27 Glomstrup Vig, 

Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme. 

Udløbet fra Jestrup Bæk til Kaasbredning (H28 og F27) er mere end 1,5 km fra kunstgræs-

banen. 

Nærmeste natura 2000 område er Nissumbredning (H28 og F28) som ligger knap 800 me-

ter væk. 

 

 

 

Det vurderes at projektet ikke vil have nogen væsentlig effekt på Natura 2000 områdets 

udpegningsgrundlag. Det vurderes på den baggrund at udledningen fra kunstgræsbanen 

overholder grænseværdierne for udledning til vandløb og fjorde, samt at granulat fra banen 

opsamles, så det sikres at udledningen af miljøfremmede stoffer vil overholde grænsevær-

dierne. 

 

Bilag IV-arter 

Habitatdirektivet forpligtiger medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- 
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og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. Habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1 og 

nr. 2. Denne beskyttelse skal sikre, at arterne bl.a. ikke jages og indsamles samt, at arter-

nes raste- og ynglesteder ikke beskadiges eller ødelægges.   

Vurderingen af om arternes yngle- og leveområde ødelægges, skal ses ud fra en bredere 

økologisk forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet), således kan der for et lokalom-

råde være flere yngle- og rasteområder, og et projekt kan derfor gennemføres så længe 

den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på mindst samme ni-

veau.  

  

Følgende strengt beskyttede arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:  

  
o Spidssnudet frø  

o Stor vandsalamander   

o Strandtudse  

o Odder  

o Birkemus  

o Markfirben  

o Ulv  

o Flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, skimmel-, langøret- 

og brunflagermus)  

Struer Kommune vurderer at projektet ikke vil påvirke spidssnudet frø, stor vandsalaman-

der eller strandtudse, da vandhullerne i området ikke bliver påvirket af opførelsen af kunst-

græsbanen eller udledningen af overfladevand herfra.  

Odderen er oftest sky og da banen placeres i forbindelse med eksisterende bebyggelse, 

vurderes opførelsen og brugen af kunstgræsbanen ikke at påvirke odderen. Videre påvir-

ker kunstgræsbanen og udledningen heller ikke odderes levesteder, hvis udledningen 

overholder grænseværdier. 

Birkemusen vurderes ikke at blive påvirket af opførelsen af kunstgræsbanen eller udled-

ningen af overfladevand. Birkemusen går i dvale om vinteren og vil oftest gøre det i skrå-

ninger eller diger. Der er ikke oplyst i sagen at der vil blive fjernet diger eller skråninger og 

der er på den baggrund vurdering er taget. 

Markfirben foretrækker oftest sydvendte skråninger, hvor solen kan varme dem godt op. 

Kunstgræsbanen og udledningen af overfladevand vurderes ikke at påvirke markfirbenets 

foretrukne levesteder. 

Ulven vurderes ikke at blive påvirket væsentlig af projektet, da det bliver opført i forbin-

delse med nuværende byggeri og beboelse. 

Flagermus vurderes heller ikke at blive væsentlig påvirket, da projektet ikke påvirker de 

nærtliggende vandhuller eller at flere træer skal ryddes, væk for opførelsen af kunstgræs-

banen kan ske. Udledningen af overfladevand vurderes ej heller at have en væsentlig be-

tydning. 
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Samlet naturvurdering 

Struer Kommune vurderer ikke at opførelsen og brugen af kunstgræsbanen, samt udled-

ningen af overfladevand vil påvirke natura 2000 områder, bilag IV arter eller beskyttet na-

tur væsentligt. 

 

Samlet miljømæssig vurdering af det ansøgte projekt 

Struer Kommune vurderer, at udledning af drænvand fra kunstgræsbanen til Jestrup Bæk 

ikke vil medføre overskridelser af gældende miljøkvalitetskrav eller belaste bækken hy-

draulisk. Det vurderes desuden, at afledningen ikke vil være til hinder for opfyldelse af gæl-

dende miljømål for overfladevand – eller at hensynet til jord, grundvand og natur tilside-

sættes.  

 

Forhold til anden lovgivning 
Nærværende tilladelse omfatter alene tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Eventuelle 

øvrige tilladelser, skal indhentes særskilt.  

Tilladelsen må ikke udnyttes før end øvrige tilladelser er meddelt og evt. klagefrister er ud-

løbet. 

 

VVM 

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 10 g – Dæmninger og andre anlæg til opstuvning el-

ler varig oplagring af vand, samt (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) samt punkt 11 

c – Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1), i miljøvurderingsloven6 

 

Struer Kommune har truffet afgørelse om, at realisering af projektet ikke forventes at få 

væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er således ikke omfattet af krav om miljøvurde-

ringspligt. Afgørelsen er truffet i medfør af § 21 i miljøvurderingsloven.  

Afgørelsen er offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside www.struer.dk den 16. juli 

2021.  

 

Museumsloven 

Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum altid skal kontaktes jf. museumsloven § 

27, stk. 27, hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker spor af fortidsminder op. Samtidig 

skal alt arbejde standses. Holstebro Museum kan kontaktes på telefon 96115010. 

 

Høringsbemærkninger 
Ansøger samt sagens parter i øvrigt har haft et udkast til tilladelsen i høring.  

Struer Kommune har i den forbindelse ikke modtaget bemærkninger. 

 
6 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-

krete projekter (VVM) 
7 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven. 

http://www.struer.dk/
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Bekendtgørelse og klagevejledning 

Klagevejledning 

Der kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over denne afgørelse. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. 

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor der kan logges på 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.  

Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/orga-

nisation.  

Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. dette gælder også for en anmod-

ning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i 

alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.  

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 frita-

get for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, 

der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 

imødekommes. 

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. 

  

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den føl-

gende hverdag. 

 

Struer Kommune meddeler den 7. december 2021 tilladelse til udledning af drænvand fra 

kunstgræsbane til Jestrup Bæk via Struer Energis afløbsledning og udløb. Tilladelsen 

meddeles i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1.  

 

Klagefrist for denne afgørelse er senest den 4. januar 2022 kl. 23.59. 

 

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenæv-

net bestemmer andet. Udnyttelsen af tilladelsen sker på ansøgerens eget ansvar og inde-

bærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.  

 

Søgsmål 

Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 

101 være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen. 

 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Aktindsigt 

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagsbehandlingen. Reglerne for 

hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven8, offentlighedslo-

ven9 og lov om aktindsigt i miljøoplysninger10 

 

Annoncering 

Afgørelsen blev offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside den 7. december 2021.  

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. klagevejledningen.  

 

Følgende er underrettet om afgørelsen: 

Ansøgers rådgiver: Hera Consult A/S cvr.nr. 12478070 

Struer Energi Spildevand A/S cvr.nr. 33053622 

Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord, p-nummer 1003398533 

Danmarks Fiskeriforening, cvr.nr. 17915746 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

Danmarks Naturfredningsforening – cvr.nr. 60804214 

Danmarks Naturfredningsforening Struer struer@dn.dk 

Naturstyrelsen, cvr.nr. 33157274 

Dansk Sejlunion cvr.nr. 62496517 

Svend Erik Yde, Fjordlystvej 12, 7790 Thyholm 

Lyngs Vandværk cvr.nr. 44131552 

 

Med venlig hilsen 

 

Rikke Ruth Fiskbæk 

Biolog 

 

 

 

  

 
8 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven 
9 Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 af lov om offentlighed i forvaltningen 
10 Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 af lov om aktindsigt i miljøoplysninger 

 

mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:struer@dn.dk
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Bilag 1 

 
Figur 3 Resultat af udvaskningstest for kunstgræs 
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Tabel 3 Resultat af udvaskningsteste infill 
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Tabel 4 Resultat af udvaskningstest shockpad 
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Bilag 2  

 
Figur 4 Afvanding af kunstgræsbanen 

 

 


