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Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med etablering af to tennispadelbaner ved 

Mølledamsvej 4, 9530 Støvring 

Rebild Kommune har den 12. juli 2022 fået ansøgning om relevante tilladelser (bl.a. byggetilladelse, 

nedsivningstilladelse og VVM-screening) til etablering af to tennispadelbaner ved Mølledamsvej 4, 9530 

Støvring. Grundet den korte afstand mellem den ønskede placering af banerne og de nærmeste naboer, 

har kommunen anmodet ansøgeren om at indhente en akkrediteret støjrapport for at det var muligt at 

vurdere om støjgenerne fra banerne kan begrænses tilstrækkeligt således at grænseværdierne for støj vil 

kunne overholdes. 

Støjrapporten blev indsendt den 10. november 2022, og på dens baggrund har Rebild Kommune vurderet 

at støjgener ved den ene adresse (Hobrovej 146) ikke vil kunne reduceres tilstrækkeligt selv hvis der 

etableres en høj støjskærm. Støvring Tennisklub har efterfølgende besluttet at ændre placering af den 

ene bane i forhold til den oprindeligt ansøgte således at banen flyttes længere væk fra denne adresse (se 

oversigtskort i bilag 2). Der er dog ikke blevet udarbejdet en ny støjrapport som ville belyse om dette 

tiltag løser problemet med støj, og om det ikke samtidigt ændrer støjen ved nabogrunde øst for banerne 

således at støjgrænserne stadigvæk kan overholdes. 

Banerne ønskes opført på matrikel 16ab og del af 16bs, Støvring By, Buderup. 

Projektet er opført på Bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM)1 og er derfor omfattet af krav om screening for miljøvurdering før projektet må påbegyndes. 

Projektet hører under følgende punkter i bilag 2 i loven: 

10 b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg. 

Afgørelse 

Rebild Kommune har på baggrund af en screening for miljøvurdering (se bilag 1 og bilag 2) vurderet at 

projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet 

efter § 21 i loven. 

Afgørelsen om at projektet ikke er VVM-pligtigt, begrundes med at projektet efter en vurdering af 

kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder medføre 

forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier. 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennemgå en 

VVM-proces. Projektet kræver bl.a. følgende særskilte tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning 

for at det kan gennemføres: 

• Nedsivningstilladelse/udledningstilladelse 

• Byggetilladelse 

• Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16 om å-beskyttelseslinje (omkring Mastrup Bæk) 

 

1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27. 

oktober 2021. 
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Klagevejledning 

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

Klagen skal indgives inden 6. april 2023 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du 

logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune 

via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for 

virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder 

afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får 

besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre 

du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune 

videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se 

betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.  

 

Aktindsigt 

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. 

forvaltningsloven2, offentlighedsloven3 og lov om aktindsigt i miljøoplysninger4. 

 

Behandling af dine oplysninger 

I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og efter 

Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål til dette kan du kontakte kommunens 

databeskyttelsesrådgiver på telefon 9988 7618 eller e-mail dpo@rebild.dk. Du kan også læse mere om 

Rebild Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk. 

 

Offentliggørelse 

Afgørelsen offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, www.rebild.dk fra 

den 9. marts 2023 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Agnieszka Gieraltowska Dall 

Miljømedarbejder 

 

 

 

 

 
2 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven 
3 Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 202, bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen 
4 Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017, bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
mailto:dpo@rebild.dk
http://www.rebild.dk/
http://www.rebild.dk/
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Bilag 

Bilag 1 – VVM-screening af kunstgræsbane ved Mølledamsvej 4, 9530 Støvring 

Bilag 2 - Screeningsskema 

Bilag 3 - Ansøgers bilag til ansøgningsskemaet 

 

 

Kopi af afgørelsen er sendt til: 

A-SPORT A/S, att.: Thomas Kjærgaard, tk@a-sport.dk,  

Støvring Tennisklub, Formand: Thomas Mathiesen, tvmathiesen@hotmail.com 

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk   

Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org   

Danmarks Naturfredningsforening, dnrebild-sager@dn.dk   

Miljøstyrelsen, mst@nst.dk 

Dansk Ornitologisk Forening dof@dof.dk   

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, senord@sst.dk  
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BILAG 1 

VVM-screening af tennispadelbaner ved Mølledamsvej 4, 9530 Støvring 

 

1 Beskrivelse af projektet 

Støvring Tennisklub ønsker at etablere to nye tennispadelbaner. De skal etableres på matr.nr. 16ad og 

16bs, Støvring By, Buderup. Den ene bane skal placeres samme sted hvor der nu ligger en gammel 

kunstgræs tennisbane, øst for to traditionelle grus tennisbaner (de bliver ikke berørt af projektet). Den 

anden padelbane etableres i forlængelse af den første. 

Området hvor tennispadelbanerne ønskes etableret, ligger i byzone og derfor kræver projektet udover 

bl.a. nedsivningstilladelsen og byggetilladelsen (disse behandles i en særskilt sag, og meddeles som 

særskilte afgørelser), også en VVM-screening. 

2 Screening for miljøvurdering – projektets karakteristika 

2.1 Anlæggets dimensioner 

Den ene nye tennispadelbane skal opføres på en gammel kunstgræsbane ved siden at to traditionelle 

grus tennisbaner, og den anden etableres i forlængelse af den første, se gerne oversigtskort i bilag 2. 

Hver bane udgør 10 x 20 meter plus hegnanlæg, derfor udvendigt mål er på cirka 11 x 21 meter. Selve 

kunstgræstæppet udgør i alt 400 m2.  

Padelbanerne udføres med 14 mm. Padel Tour 12 kunstgræstæppe fra FieldTurf. Kunstgræstæppet 

anlægges ovenpå et lag sand og 12 cm betonunderlag. Som infill skal der bruges udelukkende kvartssand 

(dvs. ingen gummigranulat). Banerne etableres med et fald mod hver banens lange side således at 

regnvandet der falder direkte på banernes areal, strømmer til græsarealet nord for banerne hvor det 

nedsiver på overfladen. Der ønskes ikke at etablere et decideret nedsivningsanlæg (såsom faskine, eller 

regnbed). 

Begge padelbanerne etableres med 4 stk. 6 meter høje master hver der forsynes med 2 stk. LED-

projektorer a’ 200 Watt per mast. 

2.2 Kumulation med andre projekter 

I anlægsfasen kommer der i perioder at være aktiviteter hvor banerne, samt hegn, belysning og stier 

skal etableres. Det vurderes at der kan være kumulation af: 

• Støj og vibrationer fra anlægsmaskiner 

• Støv fra anlæg og transport 

• Lys fra anlæg og transport 

Disse vil ophøre ved anlægsfasens ophør. 

Efterfølgende vil der være tale om eventuelle støj- og lysgener i området under banernes drift. 

Rebild Kommune vurderer at støjgener fra menneskelig aktivitet kan være en væsentlig forurenende 

faktor i forbindelse med brugen og driften af banerne. Det forventes at der efter tennispadelbanernes 

etablering vil være muligt at spille oftere på banerne i forhold til nuværende situation hvor der spilles 

bl.a. på en kunstgræstennisbane som i er slidt, og på tidspunkter hvor der i dag normalt ikke spilles så 

meget tennis, såsom i vinterperioden. Endvidere bliver der tilføjet en ekstra bane til området ift. 

nuværende tilstand - på stedet hvor den gamle kunstgræsbane er i dag, etableres der to nye padelbaner. 

Derfor forventes at støjgener fra samtlige aktiviteter godt vil kunne kumulere. 

For at kortlægge støjgenernes omfang, blev der udarbejdet en akrrediteret støjrapport af dB Støj ApS. I 

rapporten konkluderes der at for at padelbanerne med den oprindeligt ansøgte placering kan overholde 
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støjgrænserne, skal der etableres en støjskærm, men selv om der etableres støjafskærmning, kommer 

der stadig overskridelse ved Hobrovej 146 ved bygninger i den nordlige del af matriklen (som i 

kommuneplanen har status af ”boligområde”). Disse bygninger er ikke bolig, og de vurderes at fungere 

som en støjafskærmning for boligen der findes i den sydlige del af grunden. Støjgrænsen ved boligen er 

overholdt. 

Klubben har i sidste ende valgt at ændre på banernes placering ift. den oprindeligt ansøgt, således at den 

”oprindeligt sydlige” bane flyttes så den etableres i forlængelse af den ”nordlige” bane i stedet. 

Der blev dog ikke udarbejdet en ny støjrapport for banernes reviderede placering, derfor vides der ikke 

om støjgrænserne vil blive overholdt ved samtlige nabogrunde til padelbanerne. 

Samlet set vurderer kommunen at efter projektet bliver gennemført, vil der ikke opstå kumulation med 

andre projekter, men der kan forventes kummulation af støj fra andre aktivitteter i området 

(eksisterende tennisbaner). 

2.3 Brugen af naturressourcer 

På matr. 16ab findes der i dag en gammel kunstgræstennisbane som bliver fjernet ifm. projektet. De nye 

padeltennisbaner kommer også til at på matr.nr. 16bs på et ereal som i dag er et græsareal. 

Banerne opføres på et sandlag (ca. 200 m3 sand) og 12 cm betonunderlag (100 m3). 

Der er ikke behov for anvendelse af vand i hverken anlægs- eller driftsfasen. 

Overskudsmaterialer bortkøres og håndteres jf, gældende regler. 

Rebild Kommune vurderer at forbrug af de angivne råstofmængder ikke vil medføre en væsentlig 

reduktion af naturressourcer. 

2.4 Affaldsproduktion 

Affaldsproduktionen i anlægsfasen forventes at bestå af plastik, pap og diverse rester fra byggematerialer 

som løbende vil blive fjernet fra området jf. kommunens regulativ for erhvervaffald. Der genereres 

muligvis også mindre mængde affald i form af emballage i driftsfasen hvis der på noget tidspunkt vil 

opstå behov for genopfyldning af banerne med kvartssand. 

Der vil som udgangspunkt under anlægsfasen ikke være behov for at køre afgravet jord væk fra 

området. Jorden skal bruges til anlæg af en vold syd for banerne. Jorden er ikke omfattet af kortlægning 

men skal analyseres hvis behov for jordflytning er der. I så fald bortskaffes jord i henhold til gældende 

regler. 

Materiale fra den gamle tennisbane (kunstgræstæppet samt 70 meter trådhegn i 3 meters højde) 

bortkøres og håndteres ligeledes jf. gældende regler derfor vurderes ikke at udgå risiko for miljøet. 

Kunstgræstæppet fra tennispadelbanerne efter erfaringer skal udskiftes ca. hvert 10. år. I den 

forbindelse vil der blive genereret en større mængde affald som, med stor sandsynlighed, skal defineres 

som farligt affald. Rebild Kommune vurderer at der eksisterer godkendte modtageranlæg der vil kunne 

håndtere eventuelle restprodukter fra denne udskiftning, hvorfor det vurderes at denne affaldsproduktion 

ikke udgør et problem. 

2.5 Forurening og gener  

Rebild Kommune vurderer at driften af banerne omfattet af denne screening,  kan medføre støjgener fra 

menneskelig aktivitet, gener fra lysmasterne, samt udfældning af forurenende stoffer. 

2.5.1 Støjgener 

Der vil ikke udføres særligt støjende bygge- og anlægsarbejde ved anlæggelse af banen. Det vurderes 

derfor at anlægsarbejder ikke vil medføre støjgener over de ”normale” støjgener ved anlægsarbejde 
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beskrevne i kommunens forskrifter. Derudover ophører eventuelle støjgener forbudne med anlægsfasen 

lige så snart banerne bliver etableret. 

Under afsnit 2.2 er det beskrevet at antallet af driftstimer forventes at stige i forhold til nuværende 

niveau efter tennispadelbaner er blevet taget i brug. Derudover tilføjes der ekstra aktivitteter til området 

hvor det efter projektet gennemførsel vil være muligt at spille på en eksta tennisbane som noget nyt. 

Samtidig brug af begge baner vurderes af kommunen at medføre forøget støjbelastning i forhold til 

omkringliggende naboer, hvilket bekræfter en støjrapport udarbejdet af dB Støj ApS. For at kunne 

overholde støjgrænserne (støj fra banerne betragtes som ”virksomheds-støj”), er det nødvendigt at 

etablere 4,5 – 5 meters høj støjskærm både syd og øst for banerne. Dog vil det med den ønskede 

udformning og placering af banerne være vanskeligt at overholde selv lempede støjkrav ved hele 

matriklen på adressen Hobrovej 146, såfremt ejendommen betragtes som en bolig i et boligområde. På 

adressen Hobrovej 146 er der flere virksomheder tilknyttet og der findes også ret store lagerbygninger 

mod nord. Der kan argumenteres for at disse bygninger fungerer som støjafskærmning for den bolig der 

findes i den sydlige del af grunden hvor grænseværdien for støj er overholdt. 

Tennisklubben har på baggrund af støjrapporten valgt at ændre placering af banerne, således at den ene 

bane (oprindeligt den sydlige) flyttes og etableres i forlængelse af den anden bane således at begge 

banerne ligger op mod en grussti, se oversigtskort i bilag 2. Der er ikke blevet udarbejdet en ny 

støjrapport der vil kunne belyse om dette tiltag reducerer støjen nok til at støjgrænser ved Hobrovej 146 

kan overholdes samtidigt med at støjgrænserne ved nabogrunde øst for banerne stadig kan overholdes 

(afstand til banerne blev mindre). 

På denne baggrund kan kommunen ikke med sikkerhed vurdere at naboboliger ikke vil blive påvirket af 

projektet (mht. eventuelle støjgener). 

2.5.2 Gener fra lysmaster 

I forbindelse med anlæggelse af de forskellige baner etableres der følgende belysning former: 

• 4 stk. 6 meters høje master med 2 LED-prøjektører a’ 200 Watt hver. 

 

Rebild Kommune vurderer at den øgede anvendelse af arealerne ikke bør give anledning til gener fra 

lysmasterne for hverken naboerne omkring banerne, eller trafikken ved Hobrovej. Belysning af banen 

skal primært bruges i vinterperioden og i aftenstimerne. 

På denne bggrund og med de vilkår til belysning der stilles i byggetilladelsen, vurderer kommunen ikke at 

det nye lysanlæg vil medføre forøgede gener for naboer ift. nuværende forhold. 

2.5.3 Lugtgener 

Rebild Kommune vurderer ikke at banerne kan forårsager lugtgener i området. 

2.5.4 Udfældning af forurenende stoffer – multibane og tennispadelbaner 

Overfladevand der strømmer fra banerne til området hvor det nedsiver, kan potentielt indeholde en 

række forskellige miljøfremmende stoffer der bliver udvasket fra kunstgræstæppet. Forskellige erfaringer 

viser dog at den største udvaskning af farlige stoffer forekommer i forbindelse med brug af 

gummigranuat som infill. I forbindelse med etablering af de ansøgte tennispadelbaner skal der 

udelukkende bruges kvartssand som infill materiale som anses for et rent materiale (der forventes ikke 

udvaskning af miljøfarlige stoffer fra kvartssandet). 

Derudover stiller Rebild Kommune i relevante tilladelser skarpe krav til de materialer som må anvendes i 

forbindelse med etableringen og den fremtidige drift af banerne hvilket ved overholdelse af disse vilkår vil 

minimere indholdet af uønskede stoffer i det nedsivende overfladevand, og derved vil minimere udledning 

af disse stoffer til miljøet. 

På denne baggrund vurderer kommunen at  udvaskning af stoffer fra kunstgræstæpperne kommer til at 

være minimel og på et niveau det vil kunne overholde relevante grænseværdier. Viser det sig ved 
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banernes nedlæggelse eller ved udskiftning af kunstgræstæppet at der er opstået jord- eller 

grundvandsforurening, kommer klubben til at stå med ansvar for eventuel oprensning. 

2.6 Risiko for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier 

Der er ikke tale om et anlæg/projekt omfattet af risikobekendtgørelsen5. Rebild Kommune vurderer at 

der i forbindelse med padelbanernes etablering og drift ikke er risiko for uheld med væsentlig påvirkning 

af miljøet. 

2.7 Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening). 

Det europæiske kemikalieagentur, ECHA, har i 2017 undersøgt de sundhedsmæssige risici der kan være 

forbundet med at arbejde og spille fodbold på kunstgræsbaner som følge af materialernes indhold af 

forskellige kemiske stoffer. Der blev tager udgangspunkt i forskellige scenarier for brugernes mulige 

udsættelse for disse stoffer, og risikoen for både børn og voksne blev vurderet. 

ECHA’s hovedkonklusion på sin undersøgelse var: ”ECHA har ikke fundet noget grundlag for at fraråde 

dyrkning af sport på kunstgræsbaner, der indeholder genbrugs-gummigranulat som fyldmateriale”. 

De ansøgte baner forventes at indeholde lavere koncentrationer af problematiske stoffer end hvad ECHA’s 

risikovurdering har taget udgangspunkt i, for der anvendes ikke gummigranulat som infill. I stedet skal 

der bruges kvartssand. Dermed forventes risikoen også at være lavere, og derfor vurderer kommunen at 

der ikke er nogen risici for menneskers sundhed ved at anlægge og bruge de ansøgte baner. 

 

 
5 Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
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3 Screening for miljøvurdering – anlæggets placeing 

De ansøgte baner skal anlægges på matr.nr. 16ab og matr.nr. 16bs, Støvring By, Buderup. Området er 

omfattet af lokalplan nr. 017 – ”Område nord for vejen Over Bækken og øst for Mastrupvej”, der udpeger 

området til blandet bolig og erhverv. I dag findes der hvor de nye baner skal anlægges, en gammel 

kunstgræstennisbane og et grønt areal. 

3.1  Den eksisterende og godkendte arealanvendelse 

Arealet hvor de nye baner skal etableres, er omfattet af rammeområde 09.R1 ”Rekreativt område” i 

Rebild Kommunes kommuneplan. Arealet for placeringen af de ansøgte baner anvendes i dag delvis som 

en tennisbane med kunstgræstæppe, og delvis som grønne arealer. Derved ændres for det meste 

arealanvendelsen ikke i forhold til den nuværende situation. 

Etableringen af banerne kræver ikke udarbejdelse af en lokalplan eller et kommuneplantillæg. 

Rebild Kommune vurderer på den baggrund at der ikke vil opstå konflikter mellem det ansøgte projekt og 

den nuværende arealanvendelse på ejendommen. 

3.2 Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative 

rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund 

Banerne bliver placeret i Støvring byzone i et område udpeget til rekreative formål i Kommuneplanen. 

Anlæggelsen af banerne vil ikke påvirke udnyttelsen af områdets rekreative værdi. Tvært imod forventes 

det at banerne vil bidrage positivt til foreningslivet i byen. 

Der er ingen råstofgraveområder eller råstofinteresseområde i nærheden af det område hvor den nye 

bane skal placeres. 

Området ligger i området med drikkevandsinteresser (ikke-OSD), og udenfor indsatsområder og 

nitratfølsomme indvindingsområder (NFI-områder). Der er cirka 460 meter til det nærmeste 

indvindingsopland som tilhører Støvring Vandværk – Ledvogtervej. 

Der er ingen vandboring hvor der stilles krav til drikkevandet, indenfor 300 meters afstand fra banerne. 

Banerne anlægges uden brug af gummigranulat, og fordi de ønskes etableret i området som ikke er 

sårbar overfor forurening mht. grundvandsressourcer, vurderer kommunen at der ikke er nogen risici ved 

etablering af de ansøgte baner som beskrevet i ansøgningen. 

Det vurderes derfor at det anmeldte projekt ikke vil forhindre udnyttelsen af områdets naturressourcer. 

3.3 Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: 

3.3.1 Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger 

Kunstgræsbanen etableres cirka 20 meter fra Mastrup Bæk som er § 3-natur beskyttet vandløb der i dag 

har sin målopfyldelse i strækningen tæt på arealet hvor banerne ønskes placeret, og opstrøms. Vandet 

fra samtlige baner skal nedsive lokalt, og selv om afstanden fra banerne til vandløbet er under 25 meter, 

vurderes det at banen ikke vil påvirke vandløbet negativ. Vandet vil nemlig gennemgå en vis rensning 

når det nedsiver gennem grøn overflade omkring banerne og efterfølgende i jordlagene inden det når 

vandløbet. 

Projektet kræver dog dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16 om å-beskyttelseslinje som bliver 

behandlet i en særskilt sag. 

3.3.2 Kystområder og havmiljøet 

Ikke relevant. 
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3.3.3 Bjerg- og skovområder 

Ikke relevant. 

3.3.4 Naturreservater og -parker 

Banerne etableres ikke i et reservat eller en naturpark. Der er heller ikke planer om 

etablering af sådanne i området. 

3.3.5 Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af 

medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF 

Den nærmeste § 3-beskyttet naturtype er vandløb, Mastrup Bæk, der findes cirka 20 meter 

nord/nordvest for placeringen af de nye baner. Kommunen vurderer dog at banerne ikke vil medføre 

nogen påvirkning af vandløbet. Dog kræver projektet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16 om å-
beskyttelseslinje (omkring Mastrup Bæk). 

Der findes også § 3-beskyttet mose i afstand på knap 90 meter fra placeringen af de nye baner. Det er 

dog blevet vurderet at banernes anlæg har ingen betydning for mosen. 

De nærmeste Natura 2000-områder er Natura 2000 EF-habitatområde H20 - Rold Skov, Lindenborg Ådal 

og Madam Sø, og Natura 2000 EF-fuglebeskyttelsesområde F4 – Rold Skov. Områderne ligger over 1,4 

km og 2,6 km henholdsvis fra de nye baner. På grund af store afstande til disse områder, vurderer Rebild 

Kommune ikke at projektet omfattet af denne afgørelse vil medføre påvirkning af arter og naturtyper 

indenfor Natura 2000-område. 

Banerne kommer til at ligge indenfor kirkebyggelinjen for Støvring Kirke som er fredet, men da der ikke 

bygges højere end 8,5 m kræver projektet ikke dispensation fra kirkebyggelinjen. 

3.3.6 Områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er 

lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er 

relevante for projektet 

Banerne bliver opført cirka 20 meter fra Mastrup Bæk. Vandet fra banerne skal nedsive på overfladen, og 

derved vil foregå en vis rensning inden det når til bækken. På grund af begrænsninger i 

sammensætningen af stofindholdet i materialer der må bruges til banernes anlæg (hvilket reguleres i 

nedsivningstilladelsen/udledningstilladelsen), vurderer kommunen at projektet ikke vil påvirke vandløbet 

negativt og forhindre at det kan opnå sin målopfyldelse i fremtiden. 

3.3.7 Tætbefolkede områder 

Banerne anlægges i byzonen i Støvring by. Området er udlagt som ”område til rekreative formål” og har i 

flere årtier fungeret som tennisbane (og grønne områder). Banerne forventes at kunne bidrage positivt til 

befolkningens fritidsliv. 

3.3.8 Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning. 

Banerne vil blive etableret i afstand på ca. 260 meter fra fredet Støvring Kirke. Det vurderes dog at 

banerne har ingen negativ virkning på kirkens værdi. 

Rebild Kommune har ikke kendskab til at grundene hvor banerne ønskes placeret rummer andre 

betydende biologiske, historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske interesser. 

Kommunen er dog bekendt med at der i forbindelse med etablering af et større regnvandsbassin på et 

ca. 4.000 kvm stort projektområde har museet påvist bygningsrester fra møllegården til Støvring 

Vandmølle og en mur til selve møllehuset, beliggende ved Mastrup Bæk. Begge antages at kunne dateres 

til 1700-tallet og det tidlige 1800-tal. Dertil er fremkommet en yderst velbevaret hjulrende til en 

vandmølle, en stor mængde pæle og større trækonstruktioner som anses for at være levn efter en 

middelalderlig vandmølle. Derfor kan det ikke helt udelukkes at der kan findes andre arkæologiske 
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interesser i området hvor banerne skal placeres, dog taget i betragtning banernes ønskede placering ift. 

bækkens forløb, vurderes det mindre sandsynligt. 

Samlet vurderer Rebild Kommune at det ansøgte ikke vil få væsentlig indvirkning på landskabet i 

området. 

 

4 Screening for miljøvurdering - arten af og kendetegn ved den potentielle 

indvirkning på miljøet 

4.1 Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og 

antallet af personer, der forventes berørt) 

Rebild Kommune vurderer at de nærmeste naboejendomme i en vis grad vil kunne blive påvirket af støj 

og lys fra driften af banerne. Lyspåvirkningen vurderes dog ikke at være væsentlig i denne 

sammenhæng. Uden en ny støjrapport kan kommunen ikke vurdere hvorledes støjgrænserne ved 

samtlige nabogrunde vil kunne overholdes. 

4.2 Indvirkningens grænseoverskridende karakter 

Banernes påvirkning af omgivelserne vil ikke have grænseoverskridende karakter hverken i forhold til 

kommune- eller landegrænser. Punktet vurderes derfor at være irrelevant i denne sammenhæng 

4.3 Indvirkningens intensitet og kompleksitet 

De nye baner skal anlægges med kvartssand i stedet for gummigranulat, og derfor vurderes risikoen for 

eventuel forurening af jord eller grundvand som følge af udvaskning af miljøfarlige stoffer fra 

kunstgræstæppet alene, for at være minimal. Dog for at kontrollere i hvilket omfang stofferne bliver 

udvasket, hvis overhovedet, stiller Rebild Kommune krav om jordanalyser ved udskiftning af 

kunstgræstæpper, eller ved hel nedlæggelse af banerne. Denne tilgang vurderes at være tilstrækkeligt til 

både at kunne spore og eventuelt håndtere en eventuel forurening. 

Rebild Kommune vurderer derfor på denne baggrund at påvirkningen af omgivelserne ikke umiddelbart er 

komplekse og dermed ikke påvirker miljøet væsentligt. 

4.4 Indvirkningens sandsynlighed 

De i anmeldelsen angivne påvirkninger i form af bl.a. støj og lys vurderes at være sandsynlige, og i et 

større omfang end på nuværende tidspunkt. Det forventes at ændring af banernes placering vil reducere 

støjen ved Hobrovej 146 ift. den oprindeligt ansøgte, men uden en ny støjrapport vides det ikke om 

reduktionen er stor nok til at støjgrænserne vil kunne overholdes uden yderligere støjbegrænsende 

foranstaltninger. Der er ligeledes usikkerhed omkring hvordan støjen ændrer sig ved nabogrunde øst for 

banerne efter at afstanden til banerne blev mindre. 

Rebild Kommune kræver en detaljeret dokumentation for de materialer der skal anvendes i forbindelse 

med anlæggelse og drift af banerne for at kontrollere indholdet af miljøfremmede stoffer i disse 

materialer. Der stilles også krav til producenterne af de forskellige materialer bl.a. om at de skal være 

ISO certificerede. Taget i betragtning at der ikke skal anvendes gummigranulat på banerne, vurderer 

kommunen at det er ret usandsynligt at udvaskning af stoffer vil forekomme i koncentrationer der 

overstiger grænseværdier. 

Rebild Kommune vurderer på baggrund af den viden der er på nuværende tidspunkt, at det ansøgte 

projekts indvirkning mht. naturressourcer (bl.a. grundvand) ikke er sandsynligt. Dog vurderes 

indvirkningen mht. støj på omgivelserne ret sandsynligt. 
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4.5 Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet 

Rebild Kommune vurderer at miljøpåvirkningerne der opstår under anlægsfasen, vil ophøre lige så snart 

banerne er færdigetableret. Yderligere påvirkninger hvis kilde er banens daglige drift, vil være varige 

indenfor banernes levetid. Det vurderes dog også at påvirkningen er reversibel idet miljøpåvirkningen 

næppe vil være til stede hvis/når banerne fjernes, og der ophøres med at blive spillet på arealerne. 

Risikoen for at der kan forekomme forurening af jorden under banerne vurderes at være minimal, men 

kan ikke udelukkes 100 %. Skulle der mod forventninger opstå jordforurening i området, kan en eventuel 

jordforurening bortgraves, og området kan reetableres til den tilstand det var i før anlæggelsen af 

banerne. 

4.6 Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende 

og/eller godkendte projekter 

Efter banerne bliver etableret og taget i brug, vurderes der at der ikke vil opstå kumulation med andre 

projekter. 

4.7 Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne. 

For at begrænse nedsivning af miljøfremmede stoffer stilles der skarpe krav til kvaliteten af materialer 

der må bruges til at anlægge banerne. 

For at reducere lysgener stilles der i byggetilladelsen bestemte krav til lysanlægget. 

 

5 Konklusion 

Rebild Kommune vurderer på baggrund af det foreliggende materiale og den foretagne screening at det 

ansøgte ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor at den ansøgte anlæggelse af banerne 

ikke medfører VVM-pligt.
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BILAG 2 

Screeningsskema 

 

Screening i henhold til miljøvurderingsloven 

Kriterier omhandlet i miljøvurderingslovens § 21 til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en 

miljøkonsekvens-vurdering. 

Kriterierne er opført i bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016, jf. lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021. 

 

Projektets karakteristika 

Projektbeskrivelse – 

jf. ansøgningen 

Se Bilag 3 – Ansøgers bilag til ansøgningsskemaet (vedhæftet), vær dog opmærksom på ændringer i banens placering. Den reviderede 
placering kan ses i boks med ”Oversigtskort” nedenunder. 

Bygherre 

 

Bygherres 

kontaktperson og e-

mailadresse/telefonnr. 

Støvring Tennisklub (HCI)  

Att. Jesper Andersen 

jesperoganna@gmail.com   

Mølledamsvej 4 

9530 Støvring  

 

Projektets adresse, 

matr.nr. og ejerlav 

Mølledamsvej 4, 9530 Støvring 

Matr.nr. 16ab og 16bs, Støvring By, Buderup 

Projektet berører 

følgende kommune 

eller kommuner 

Rebild Kommune 

mailto:jesperoganna@gmail.com
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Oversigtskort 

 

Forholdet til VVM-

reglerne 
JA NEJ  
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Er projektet opført på 

bilag 1 til lov om 

miljøvurdering af 

planer og 

programmer og af 

konkrete projekter 

(VVM) 

 X  

Er projektet opført på 

bilag 2 til lov om 

miljøvurdering af 

planer og 

programmer og af 

konkrete projekter 

(VVM) 

X  
Bilag 2 punkt 10. INFRASTRUKTURPROJEKTER 

b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg. 

Projektets 

karakteristika 
Tekst 

1. Hvis bygherre ikke 

er ejer af de arealer, 

som projektet 

omfatter, angives 

navn, adresse, 

matr.nr. og ejerlav på 

den/de pågældende 

Rebild Kommune 

Hobrovej 110 

9530 Støvring 

Matr.nr. 16ad og 16bs, Støvring By, Buderup 

(der indgås en brugsaftale) 

2. Arealanvendelse 

efter projektets 

realisering. Det 

fremtidige samlede 

bebyggede areal i m2 

Nye arealer, som 

befæstes ved 

2 x tennispadelbaner: 11 x 21 m = 462 m² 

Bælte med fliser mellem banerne: 1,5 x 21 m = 31,5 m2 

Samlet areal: 493,5 m2 
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projektet i m2 

3. Projektets areal og 

volumenmæssige 

udformning 

Er der behov for 

grundvandssænkning 

i forbindelse med 

projektet og i givet 

fald hvor meget i m 

Projektets samlede 

grundareal angivet i 

ha eller m2 

Projektets bebyggede 

areal i m2 

Projektets nye 

befæstede areal i m2 

Projektets samlede 

bygningsmasse i m3 

Projektets maksimale 

bygningshøjde i m 

Beskrivelse af 

omfanget af 

eventuelle 

nedrivningsarbejder i 

forbindelse med 

projektet 

Der er ikke behov for grundvandssænkning. 

Areal efter: den gamle kunstgræstennisbane og en del af grønne arealer på matr.nr. 16bs nedlægges og erstattes af to 

padelbaner med kunstgræs – 462 m² 

Projektets samlede areal: 600 m2. 

Der opføres ikke bygninger i forbindelse med projektet. 

Der nedlægges en eksisterende kunstgræs tennisbane. 

 

4. Projektets behov 

for råstoffer i 

anlægsperioden 

Råstofforbrug i 

anlægsperioden på 

type og mængde: 

Vandmængde i 

Ansøger oplyser følgende: 

Ca. 200 m3 sand 

Ca. 100 m3 beton 

 

Der anvendes ikke vand og produceres ikke spildevand i anlægsprocessen. 
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anlægsperioden 

Affaldstype og 

mængder i 

anlægsperioden 

Spildevand til 

renseanlæg i 

anlægsperioden 

Spildevand med 

direkte udledning til 

vandløb, søer, hav i 

anlægsperioden 

Håndtering af 

regnvand i 

anlægsperioden 

Anlægsperioden 

angivet som mm/åå – 

mm/åå 

Der kræves ingen særlig håndtering af regnvand i anlægsperioden. 

Affald i anlægsfasen består af kunstgræsbelægning fra den gamle tennisbane samt 70 meter trådhegn i 3 meters højde. 

Udover det er affaldsproduktionen er sammenlignelig med almindeligt anlægsarbejde, hvor plastik, pap og diverse rester af 

byggematerialer løbende fjernes iht. kommunens regulativ for erhvervsaffald. Der kan forekommer lidt affald i form af 

emballage hvis banerne under drift skal fyldes op med kvartssand. 

Anlægsarbejder forventer at vare i 8-12 uger fra byggestart. 

5. Projektets 

kapacitet for så vidt 

angår flow ind og ud 

samt angivelse af 

placering og 

opbevaring på 

kortbilag af 

råstoffet/produktet i 

driftsfasen: 

Råstoffer – type og 

mængde i driftsfasen 

Mellemprodukter – 

type og mængde i 

driftsfasen 

Færdigvarer – type og 

mængde i driftsfasen 

Vandmængde i 

Intet. 
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driftsfasen 

6. Affaldstype og 

årlige mængder, som 

følge af projektet i 

driftsfasen: 

Farligt affald: 

Andet affald: 

Spildevand til 

renseanlæg: 

Spildevand med 

direkte udledning til 

vandløb, sø, hav: 

Håndtering af 

regnvand: 

Kunstgræstæppet når det skal udskiftes skal ligeledes bortskaffes til en godkendt modtager af farligt affald. Udover det, er 

der ikke mere farligt affald i driftsfasen. 

Der kan forekomme affald i form af emballage efter f.eks. kvartssand hvis der opstår behov for genopfyldning af banen. 

Ellers er der intet andet affald forbundet med driftsfasen. 

Der er intet sanitært spildevand forbundet med driftsfasen. 

Der er ingen direkte udledning af spildevand til vandløb, søer eller hav, men der er kun cirka 20 meter til det nærmeste 

vandløb (Mastrup Bæk). 

Regnvandet der lander på banen, strømmer over til banernes side og nedsiver på overfladen ved siden af banerne. Da 

banerne etableres med betonunderlag, sker der ingen nedsivning direkte under banerne. Der etableres ikke noget decideret 

nedsivningsanlæg til håndtering af overfladevand. 

 

Kriterium 

Ja / 

Nej / 

? 

Væsentlig 

påvirkning 

Ikke 

væsentlig 

påvirkning Bemærkninger 

1. Er der andre ejere end bygherre? 
Nej  X 

Rebild Kommune ejer grundene berørte af projektet. Der 

udarbejdes fuldmagt og brugsretsaftale. 

2. Er der andre projekter eller 

aktiviteter i området, der sammen 

med det ansøgte medfører en 

påvirkning af miljøet (kumulative 

forhold)? Ja/nej 

 

 

 

X 

Det vurderes at der kan være kumulation af: 

• Støj og vibrationer fra anlægsmaskiner 

• Støv fra anlæg og transport 

• Lys fra anlæg og transport 

Disse vil ophøre ved anlægsfasens ophør. 

I området findes der i forvejen 4 traditionelle grus 

tennisbaner. Ved at tilføje en ekstra (ift. nuværende 

forhold) bane til området forventes der at forøge støjgener. 
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Kriterium 

Ja / 

Nej / 

? 

Væsentlig 

påvirkning 

Ikke 

væsentlig 

påvirkning Bemærkninger 

Der blev dog ikke lavet en konkret støjmåling for at kunne 

vurdere hvor meget præcis de nye baner kommer til at 

forøge støjen i hele området. 

3. Forudsætter projektet etablering af 

yderligere 

vandforsyningskapacitet? 

Nej   Ikke relevant. 

4. Kræver bortskaffelse af affald og 

spildevand ændringer af bestående 

ordninger? 
Ja   

Regnvand nedsiver i dag lokalt direkte under den gamle 

kunstgræsbane og i de grønne områder ved siden af. 

Fremadrettet vil vandet blive ført på banernes overflade til 

deres sider, og kommer til at nedsive der, dvs. ikke længere 

nedsiver direkte under banen. Der etableres dog ikke en 

decideret nedsivningsanlæg. 

5. Overskrides de vejledende 

grænseværdier for støj? 

Nej  X 

I forbindelse med anlæggelsen af banerne vil der opstå 

nogen støj, som hovedsageligt vil komme fra 

anlægsmaskiner og lastbiler. 

Anlægsarbejdet vil fortrinsvis foregå inden for normal 

arbejdstid. 

De nærmeste boliger i forhold til projektområdet ligger ca. 

25 meter væk. Der kan være midlertidig støj i anlægsfasen, 

der er dog vurderet ikke at være væsentlig på grund af 

forholdsvis kort anlægsfase. 

Efterfølgende kan der forekomme støj ifm. med aktivitteter 

på banerne. På grund af at der tilføjes til området en ekstra 

bane ift. nuværende forhold, og der vil kunne spilles mere 

på banerne end hindtil, vurderes det at generne bliver 

større end de er i dag. Den ene bane flyttes længere væk 

fra den sydlige nabogrund. Det forventes at støjgrænserne 
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Kriterium 

Ja / 

Nej / 

? 

Væsentlig 

påvirkning 

Ikke 

væsentlig 

påvirkning Bemærkninger 

vil blive overholdt ved den sydlige nabogrund (Hobrovej 

146). Der blev dog hverken udført en ny staøjrapport for 

den ændrede placering af den ene bane, eller udarbejdet en 

reel støjmåling for området for at vurdere hvor meget 

støjgener kommer til at ændre sig. Derfor uden en ny 

støjrapport kan det ikke vurderes med sikkerhed om 

støjgrænserne ved samtlige nabogrunde vil kunne 

overholdes. 

6. Vil anlægget give anledning til 

vibrationsgener? 

Ja/nej  X 

Det vurderes, at der kan være kortvarige vibrationsgener i 

anlægsfasen. Store anlægsmaskiner kan kortvarigt give 

anledning til vibrationsstøj, men på grund af afstanden til 

naboer og begrænset periode for anlægsarbejder, vurderes 

den ikke væsentligt. 

Driftsfasen vil ikke give anledning til vibrationsgener. 

7. Vil anlægget give anledning til 

støvgener? Ja/nej  X 

I anlægsperioden vil der kunne forekomme støvgener hvis 

det bliver tørt. 

Driftsfasen vil ikke give anledning til støvproblemer. 

8. Vil anlægget give anledning til 

lugtgener? 
Nej  X Der vurderes ikke at der vil forekomme lugtgener. 

9. Vil anlægget give anledning til 

lysgener? Ja/nej  X 

Der vil være belysning om aftenen især i vinterperioder. 

Dog vurderes påvirkningen af nabogrunde eller nær 

trafikvej at være minimal. 

10. Må anlægget forventes at udgøre Nej  X Sportsbaner er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 
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Kriterium 

Ja / 

Nej / 

? 

Væsentlig 

påvirkning 

Ikke 

væsentlig 

påvirkning Bemærkninger 

en særlig risiko for uheld? 

11. Overskrides de vejledende 

grænseværdier for luftforurening? 
Nej   Ikke relevant. 

12. Vil projektet udgøre en risiko for 

vandforurening (grundvand og 

overfladevand)? 

Ja/nej  X 

Risikoen for udvaskning af miljøfremme stoffer fra banerne 

vurderes ikke at være væsentlig, dog kan ikke udelukkes. 

For at kontrollere om der med tiden kan opstå 

opkoncentrering af stofferne under banerne som vil kunne 

medføre jordforurening, kræver kommunen 

jordundersøgelser ved kunstgræstæppets udskiftning, eller 

ved banernes nedlæggelse. Derfor vurderes risikoen for 

varig forurening for minimal for eventuel forurening godt vil 

kunne fjernes. 

 

 

 

Projektets placering 

Kriterium 

Ja / 

Nej / 

? 

Væsentlig 

påvirkning 

Ikke 

væsentlig 

påvirkning Bemærkninger 

13. Forudsætter projektet ændring af 

den eksisterende arealanvendelse? 
Nej   

I projektområdet findes der i dag en gammel kunstgræs 

tennisbane som skal erstattes med de ansøgte 2 

tennispadelbaner. En mindre del af grønne arealer på 

matr.nr. 16bs bliver omdannet til banerne. Alt i alt vurderes 

arealanvendelsen til at forblive uændret. Der bibeholdes 
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Kriterium 

Ja / 

Nej / 

? 

Væsentlig 

påvirkning 

Ikke 

væsentlig 

påvirkning Bemærkninger 

områdets rekreative anvendelse. 

14. Forudsætter projektet ændring af 

en eksisterende lokalplan for 

området? 

Nej   
Nej. Området er allerede omfattet af en lokalplan som 

udlægger området til blandet bolig og erhverv. 

15. Forudsætter projektet ændring af 

kommuneplanen? 
Nej   

Nej. Området er allerede omfattet af rammeområde 09.R1 

”Rekreativt område” i Rebild Kommunes kommuneplan 

16. Forudsætter projektet dispensation 

fra gældende bygge- og 

beskyttelseslinjer? 

Ja   

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16 om å-
beskyttelseslinje (omkring Mastrup Bæk). 

 

17. Indebærer projektet behov for at 

begrænse anvendelsen af 

naboarealer ud over hvad der 

fremgår af gældende kommune- 

og lokalplaner? 

Nej   
Projektet vil ikke medføre begrænsning i anvendelsen af 

naboarealer. 

18. Vil projektet udgøre en hindring for 

fremtidig anvendelse af områdets 

råstoffer? 

Nej   

Projektet vil ikke være til hindring for udlagte 

råstofområder, nærmeste råstofområde liger knap 4,3 km 

øst for projektområdet. 

19. Vil projektet udgøre en hindring for 

fremtidig indvinding af grundvand i 

området? Ja/nej  X 

Selv om risikoen for udvaskning af miljøfremmede stoffer 

fra materialer der bruges til banens opbygning vurderes 

ikke at være væsentlig, kan det ikke helt udelukkes. Kontrol 

af jord ved udskiftning af kunstgræstæpper vil give 

mulighed for at holde øje med om der opstår en forurening. 

Opstår der forurening, kan den blive fjernet derfor bør 
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Kriterium 

Ja / 

Nej / 

? 

Væsentlig 

påvirkning 

Ikke 

væsentlig 

påvirkning Bemærkninger 

projektet ikke være til hinder for eventuel fremtidig 

indvinding af grundvand.  

20. Indebærer projektet en mulig 

påvirkning af sårbare vådområder? 
Nej   

Der er ingen direkte udledning til vådområder fra banerne. 

Selv om afstanden til vandløbet kun er cirka 20 meter, 

vurderes projektet ikke at have nogen negative påvirkning 

af vådområder. 

21. Er projektet tænkt placeret 

indenfor kystnærhedszonen? 
Nej   Projektet er ikke placeret indenfor kystnærhedszonen. 

22. Forudsætter projektet rydning af 

skov? 
Nej   Projektet forudsætter ikke skovrydning. 

23. Vil projektet være i strid med eller 

til hinder for etableringen af 

reservater eller naturparker? 

Nej   Ikke relevant. 

24. Kan projektet påvirke nationalt 

registrerede, beskyttede eller 

fredede områder? Nej   

Den nærmeste § 3-beskyttet naturtype (vandløb) ligger 

cirka 20 meter nordvest for placering af de nye baner. 

Endvidere er der cirka 100 meter til § 3-beskyttet mose. 

Kommunen vurderer at de nye baner ikke vil medføre nogen 

påvirkning af disse naturområder. 

25. Kan projektet påvirke 

internationalt registrerede, 

beskyttede eller fredede områder 

(Natura 2000)? 
Nej   

De nærmeste Natura 2000-områder er Natura 2000 EF-

habitatområde H20 - Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madam 

Sø, og Natura 2000 EF-fuglebeskyttelsesområde F4 – Rold 

Skov. Områderne ligger over 1,4 og 2,6 km henholdsvis fra 

padelbanerne. På grund af de store afstande til disse 

områder, vurderer Rebild Kommune at projektet ikke vil 
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Kriterium 

Ja / 

Nej / 

? 

Væsentlig 

påvirkning 

Ikke 

væsentlig 

påvirkning Bemærkninger 

medføre en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper 

indenfor Natura 2000-område. 

26. Forventes området at rumme 

beskyttede arter efter bilag IV? 
Nej   

Området er i dag en gammel kunstgræs tennisbane og 

græsplæne. Der er ikke kendskab til bilag IV-arter i 

nærområdet, og det vurderes ikke at det konkrete areal er 

egnet som yngle- eller rasteområde. 

27. Forventes området at rumme 

danske rødlistearter? 
Nej   

Området er i dag en gammel kunstgræs tennisbane og 

græsplæne. Der er ikke kendskab til rødlistearter eller 

andre beskyttede arter på eller i nærområdet af 

projektområdet. 

28. Kan projektet påvirke områder, 

hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 

for overfladevand allerede er 

overskredet? 

Nej   Ikke relevant 

29. Kan projektet påvirke områder, 

hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 

for grundvand allerede er 

overskredet? 

Nej   

Der vurderes at eventuel udvaskning af miljøfremmestoffer 

fra kunstgræstæppet vil kunne overholde gældende 

grænseværdier for grundvand. 

30. Kan projektet påvirke områder, 

hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 

for naturområder allerede er 

overskredet? 

Nej   Ikke relevant 

31. Kan projektet påvirke områder, Nej   Ikke relevant. Kommunen har ikke kendskab til at 
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Kriterium 

Ja / 

Nej / 

? 

Væsentlig 

påvirkning 

Ikke 

væsentlig 

påvirkning Bemærkninger 

hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer 

for boligområder (støj, lys og luft) 

allerede er overskredet? 

nuværende grænser for lys, støj eller lugt i området er 

overskredet. 

32. Tænkes projektet etableret i et tæt 

befolket område? 
Ja/nej   

Banerne etableres i en byzone i Støvring by i et område 

udlagt til rekreative formål. 

33. Kan projektet påvirke historiske 

landskabstræk? 

Ja/nej  x 

I området øst for arealerne hvor banerne skal etableres, 

blev der fundet bygningsrester fra møllegården til Støvring 

Vandmølle og en mur til selve møllehuset, beliggende ved 

Mastrup Bæk. Taget i betragtning banernes planlagte 

placering forventes det ikke at der kan være flere fund i 

området, men dette kan ikke udelukkes. Nordjyske Museer 

vil blive hørt i den forbindelse. 

34. Kan projektet påvirke kulturelle 

landskabstræk? 
Ja/nej  X 

Projektet ligger indenfor kirkebyggelinjen for Støvring Kirke, 

men da der ikke skal bygges over 8,5 m i højden, 

forudsætter det ansøgte ikke dispensation fra 

kirkebyggelinjebestemmelseN. Se også punkt 33 ovenover. 

35. Kan projektet påvirke arkæologiske 

værdier/landskabstræk? 
Ja/nej  x Henvises til punkt 33. 

36. Kan projektet påvirke æstetiske 

landskabstræk? 
Nej   Ikke relevant 

37. Kan projektet påvirke geologiske 

landskabstræk? 
Nej   Ikke relevant 
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Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 

38. Den forventede miljøpåvirknings 

geografiske udstrækning i areal 

Projektets areal er 1856 m2. 

Eventuelle påvirkninger af omgivelserne i anlægsfasen forventes at begrænses til matriklen hvor 

banen skal etableres og eventuelt yderligere 150 meter fra området. 

I driftsfasen vil der ikke være nogen væsentlige påvirkninger af omgivelserne.  

39. Omfanget af personer der forventes 

berørt af miljøpåvirkningen 

I anlægsfasen vil der være støj fra anlægsmaskiner og fra tilkørslen af store køretøjer. I driftsfasen 

vil der være mindre støj- og lysgener ifm. aktiviteter på banerne. Lysgener vurderes ikke at være af 

væsentlig karakter. Det er svært at vurdere støjgenernes karakter fordi der ikke blev udarbejdet en 

ny støjrapport efter ændringer i banernes placering blev lavet. 

 

Kriterium 

Ja / 

Nej / 

? 

Væsentlig 

påvirkning 

Ikke 

væsentlig 

påvirkning Bemærkninger 

40. Er området, hvor anlægget tænkes 

placeret, sårbar overfor den 

forventede miljøpåvirkning? 

Nej    

41. Forventes miljøpåvirkningerne at 

kunne være væsentlige enkeltvis? 
Nej    

42. Forventes miljøpåvirkningerne at 

kunne være væsentlige samlet? 
Nej    

43. Vil den forventede miljøpåvirkning 

række ud over kommunen? 
Nej    
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Kriterium 

Ja / 

Nej / 

? 

Væsentlig 

påvirkning 

Ikke 

væsentlig 

påvirkning Bemærkninger 

44. Vil den forventede miljøpåvirkning 

berøre nabolande? 
Nej    

45. Må den samlede miljøpåvirkning 

betegnes som kompleks 
Nej     

46. Er der stor sandsynlighed for 

miljøpåvirkningen? 
Nej    

47. Er påvirkningen af miljøet varig? 
Nej   

Lige så snart banerne fjernes, fjernes samtidigt eventuel 

påvirkning. 

48. Er påvirkningen af miljøet hyppig? 

Ja  X 

Støj, støv og vibrationer i anlægsfasen. Efterfølgende 

eventuelle støj- og lysgener i driftsfasen som vurderes at 

kunne have størst betydning for nærmeste nabo, men ikke 

miljøet i sig selv. 

49. Er påvirkningen af miljøet 

reversibel? 
Ja   Banerne kan fjernes igen. 

50. Er der andre kumulative forhold? 

Ja/nej   

Der kan periodevis forekomme støj og lyspåvirkning fra 

projektområdet, der kan kumulere med andre aktiviteter i 

området. 

51. Er det, jf. ansøgningen, muligt at 

begrænse indvirkningerne? Ja/nej   

Overholdelse af forskrifter for bygge- og anlægsprojekter. 

Der blev ikke udarbejdet en ny støjrapport for banernes nye 

placering derfor vides der ikke om støjgrænserne kan 
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Kriterium 

Ja / 

Nej / 

? 

Væsentlig 

påvirkning 

Ikke 

væsentlig 

påvirkning Bemærkninger 

overholdes. 

 

Konklusion 

 Ja Nej Bemærkninger 

Giver resultatet af screeningen anledning 

til at antage, at det ansøgte projekt vil 

kunne påvirke miljøet væsentligt, 

således at der skal udarbejdes en 

miljøkonsekvensrapport? 

 X 

Der vil være midlertidige påvirkninger i anlægsfasen som følge af 

transport med og brug af store anlægsmaskiner. Påvirkningerne er 

vurderet ikke at være væsentlige. 

Etablering af ansøgte baner er vurderet ikke at medføre negative 

væsentlige påvirkninger af miljøet. 
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