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Tilslutningstilladelse til afledning af overfladevand fra padeltennisbane af kunstgræs til
forsyningens regnvandssystem på ejendommen, beliggende
Rådhus Allé 25, 5610 Assens
1.

Indledning

Assens Kommune har den 6. april 2021 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af en
padeltennisbane af kunstgræs på ca. 231 m2 med placering foran Café Saftstationen i Arena
Assens på Rådhus Allé 25, 5610 Assens.
Der søges om tilladelse til aflede overfladevandet fra kunstgræsbanen via ejendommen
regnvandsledning. Banen etableres på eksisterende betonbæk med et ensidigt fald.
Nærmere beskrivelse af projektet samt forudsætninger for tilladelsen, herunder den
miljømæssige vurdering af projektet, findes i Bilag 1 og 2.
2.

Kommunens afgørelse og vilkår

I henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 28, stk. 3 meddeles hermed tilladelse til afledning af
overfladevand fra kunstgræsbane (padeltennisbane) til spildevandsforsyningsselskabets
regnvandssystem på Rådhus Allé 25, 5610 Assens (matr.nr. 154y Assens Markjorder).
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:
2.1 Tilladelsens omfang
1. Tilladelsen omfatter afledning overfladevand til forsyningens regnvandsledning fra
padeltennisbane af kunstgræs med infill af kvartssand på i alt 231 m2.
2.2 Indretning
2. Kunstgræsbelægningens areal må højst være 231 m2 (11m x 21 m).
3. Kunstgræsbanen skal placeres som angivet i ansøgningen og med de materialer, der er
beskrevet i ansøgningen.
4. Kunstgræsbanen skal indrettes således, at der ikke tilledes overfladevand fra de
omkringliggende arealer.

1

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1218 af 25/11/2019).
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5. Overfladevand fra kunstgræsbanerne må ikke give anledning til overfladisk afstrømning
til de omkringliggende naboarealer, herunder vejarealer.
6. Inden afløb til regnvandskloakken skal overfladevandet fra kunstgræsbanen passere et
sandfang med dykket afløb således, at flydestoffer og bundfældeligt materiale
tilbageholdes.
7. Der skal etableres en prøvetagningsbrønd efter sandfanget. Brønden skal være
indrettet, så der kan udtages vandprøver af overfladevandet fra kunstgræsbanen, inden
det afledes til regnvandskloakken.
Brønden skal være indrettet med frit faldende vandstråle, som er minimum 15 cm.
8. Hvis der skal foretages ændringer af indretning, herunder udskiftning af belægning samt
bære- og indbygningsmaterialer, skal dette forinden anmeldes til Assens Kommune for
en miljøteknisk vurdering og eventuelt revideret tilladelse før etablering må finde sted.
2.3 Drift
9. Kvartssand (infill til banen) må tilføres banen i det omfang, det er nødvendigt for
vedligeholdelse af banen.
10. Der må ikke ændres infill fra det i ansøgningen angivne materiale, kvartssand, uden
forudgående godkendelse af kommunen.
11. Sne og is fra kunstgræsbanerne skal i videst muligt omfang fjernes manuelt eller
maskinelt uden brug af tømidler. Den ryddede sne i videst muligt omfang holdes inden
for kunstgræsbanens areal.
Hvis der saltes eller anvendes andre tømidler, skal der løbende arbejdes på at anvende
bedst mulig teknik, så forbruget mindskes mest muligt.
Ved frost- og isbekæmpelse må der kun anvendes Svanemærkede produkter.
12. Der må ikke anvendes sprøjtemidler (pesticider) på banerne.
13. Sandfang skal tilses og oprenses efter behov, så det nødvendige volumen sikres, og
således, at flydestoffer og bundfældeligt materiale ikke videreføres i
regnvandsledningen.
Der skal indgås aftale om minimum tømning af sandfanget mindst hvert andet år.
14. Tømning af sandfang skal foretages af godkendt affaldstransportør, og slam skal
bortskaffes via godkendt transportør til kontrolleret losseplads eller anden godkendt
modtager.
15. Afledningen til regnvandsledningen må ikke give anledning til hydrauliske problemer
eller aflejringer i recipienten. Hvis afledningen efter tilsynsmyndighedens vurdering giver
anledning til gener, f.eks. erosion, slam- og sandaflejringer, flydestoffer, olie mv. kan
tilsynsmyndigheden kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger.
16. Enhver væsentlig driftsforstyrrelse, uheld eller spild, der kan give anledning til øget
afledning af forurenende stoffer fra banen, skal straks indberettes til
tilsynsmyndigheden, som er Assens Kommune, Miljø og Natur.
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17. Der skal føres driftsjournal over følgende:
-

Navn på den tilsynsførende
Forbrug af tømidler (dato for anvendelse samt type og mængde pr. år)
Dato for tømning af sandfang samt bortskaffet mængde slam
Evt. kommentarer eller konkrete tiltag vedr. driften

Driftsjournalens oplysninger skal sendes til Assens Kommune, Miljø og Natur hvert år
senest den 1. april.
2.4 Tilsyn og egenkontrol
18. Overfladevand fra kunstgræsbanen udtaget i prøveudtagningsbrønden skal overholde
følgende kravværdier:
Parameter
pH
Suspenderet stof
COD
BOD (BI5)
Sulfat
Klorid
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Total kulbrinter
Nonylphenol (NPE)
Octylphenoler
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Sum af øvrige ftalater
(ikke DEHP)

CAS-nr.

7440-43-9
7440-47-3
7440-50-8
7440-02-0
7440-66-6
25154-52-3
117-81-7

Kravværdi
6,5 – 9,0
100
50
5
240
2000
1
10
10
10
20
1000
0 *)
0 *)
0 *)
0 *)

Enhed
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Tabel 1 Analyseparametre og kravværdier.2 *) Lavest mulig værdi iht. Detektionsgrænsen for den korrekte
analysestandard.

Som analysemetode accepteres de til enhver tid gældende standarder.
Kravværdierne er absolutte værdier, dvs. at hver enkelt prøve skal overholde
kravværdierne. Marginale overskridelser kan efter en konkret vurdering accepteres af
tilsynsmyndigheden.
19. Til kontrol af de fastsatte kravværdier skal der to gange årligt udtages prøver i regnvejr
af det afledte drænvand fra kunstgræsbanen. Stikprøverne skal fordeles jævnt over
året. Prøverne udtages i prøvetagningsbrønden.
20. Prøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium, jævnfør
”Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger” 3.

2
Kravværdier er fastsat med udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande,
kystvande og grundvand” (BEK nr. 1625 af 19/12/2017).
3
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (BEK nr. 1770 af 28/11/2020)
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21. Kopi af analyseresultaterne skal sendes til Assens Kommune, Miljø & Natur så snart de
foreligger. Analyseresultaterne skal være ledsaget af oplysninger om nedbørsmængder
i forbindelse med prøveudtagningen, og hvornår regnhændelsen har fundet sted i
forhold til prøvetagningstidspunktet.
22. Hvis en kravværdi overskrides ved en enkelt prøve, kan tilsynsmyndigheden stille krav
om, at ansøger lader udtage en supplerende prøve til analyse for den eller de
parametre, for hvilken/hvilke kravværdien er overskredet.
23. Hvis de supplerende analyser viser en overskridelse af vilkårene skal ansøger, på
tilsynsmyndighedens anmodning, fremsende en redegørelse om årsagen til
overskridelsen samt en handlingsplan for, hvordan afledningen af forurenende stoffer
kan mindskes, eller hvordan drænvandet kan renses.
Handlingsplanen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af løsningen.
24. Det årlige prøvetagningsantal og analyseparametre kan tages op til revision efter en
driftsperiode på 2 år.
2.5 Ophør eller omlægning
25. Ved udskiftning af kunstgræstæppet skal tilsynsmyndigheden (Assens Kommune)
senest 1 måned inden kontaktes, og der skal indsendes datablade for det nye
kunstgræstæppe.
Kommunen skal godkende det nye græstæppe før udskiftning af kunstgræstæppet.
26. Bortskaffelse af kunstgræstæppet mm. skal ske enten til et godkendt projekt for
genanvendelse eller til et anlæg godkendt til modtagelse af affaldet.
2.6 Generelt
27. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke udnyttes senest 3 år fra dags dato.
28. Et eksemplar af denne tilladelse skal findes på ejendommen og være tilgængelig for
den driftsansvarlige.
29. Ændringer af banens indretning og/eller drift, som har indflydelse på afledning af
overfladevand fra banen skal, inden ændringen foretages, anmeldes til Assens
Kommune, Miljø og Natur, som vil afklare og afgøre, om ændringen udløser et behov
for ansøgning om revision af vilkårene i denne tilladelse.
30. Ved ejerskifte skal tilsynsmyndigheden underrettes så snart dette forhold er kendt. Helst
1 måned før ejerskifte.
2.7 Generelle forhold
Assens Kommune, Miljø og Natur fører tilsyn med, at anlæg ikke forurener jord, grundvand og
overfladevand, herunder at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af
forureninger.
Vilkår i denne tilladelse kan tages op til revision af kommunen, hvis der er forhold, der taler for
det, f.eks. hvis der viser sig behov for at foretage analyser af andre stoffer end de nævnte. En
sådan revision af tilladelsen vil blive varslet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.
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Denne tilladelse omhandler alene de forhold, der vedrører beskyttelse af jord og grundvand.
Ansøger er selv ansvarlig for at indhente evt. nødvendige tilladelser eller dispensationer efter
anden lovgivning.
3. Udtalelse og høring
Et udkast til afgørelsen har været sendt i partshøring hos ansøger. Ansøger har ringet og
spurgt ind til, hvorfor der er stillet vilkår om løbende egenkontrol af udlederkrav, og dette blev
drøftet over telefonen.
Ansøger har ikke efterfølgende sendt supplerende bemærkninger til tilladelsen, og det har
derfor ikke givet anledning til justeringer i tilladelsen.
4. Offentliggørelse
Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside: www.assens.dk .
5. Klagevejledning
Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1 påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Klage skal indgives via Klageportalen.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på kommunens hjemmeside.
Følgende kan klage over afgørelsen:
 afgørelsens adressat
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 visse nærmere angivne myndigheder
 visse foreninger og organisationer, jf. miljøbeskyttelsesloven, §§ 99 og 100.
Du klager via Klageportalen, der findes på Nævnenes Hus: https://naevneneshus.dk/. Du
logger på 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 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.
Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om klageregler og
gebyrordning på Nævnenes Hus’ hjemmeside: https://naevneneshus.dk/
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 til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hvis afgørelsen eller dens vilkår ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt
inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

Venlig hilsen
René Holst
Miljøsagsbehandler
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Bilag




Bilag 1 – Miljøteknisk beskrivelse
Bilag 2 – Miljøteknisk vurdering
Bilag 3 – Datablad for kunstgræstæppe – Limonta Sport Newgrass TXT P+ 11.

Kopi til














Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
Danmarks Idræts-Forbund, dif@dif.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening i Assens, assens@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, vandområdedistrikt 9, frodethorhauge@stofanet.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Friluftsrådet Sydfyn, fr@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet Sydfyn, sydfyn@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, DOF-Fyn’s Fredningsudvalg, assens@dof.dk
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BILAG 1: Miljøteknisk beskrivelse
1. Det ansøgte projekt
1.1 Generelle oplysninger om det ansøgte projekt
Assens Arena ønsker at anlægge en padeltennisbane på ca. 231 m2 foran Café Saftstationen
på Rådhus Allé 25, 5610 Assens (matr.nr. 154y Assens Markjorder).
Placering af banen er vist på billedet nedenfor.

Placering af
padeltennisbane

Billede 1 ansøgt placering af padeltennisbane. Indrammet med rød opstregning.

1.2 Kunstgræsbanens opbygning
Banen anlægges som kunstgræsbane med infill af kvartssand.
På et eksisterende betondæk støbes et nyt beton fundament i arealet 11 meter x 21 meter.
Fundamentet har et ensidigt fald på 8 promille og en minimumtykkelse på 10 cm. Ovenpå
fundamentet udlægges kunstgræstæppet.
Kunstgræstæppet stammer fra leverandør Limonta Sport, og man agter at anvende
kunstgræstæppet Newgrass TXT P+ 11.
Kunstgræsset er lavet af 100 % polyethylen (PE). Plastfibrene er fæstnet på perforeret væv
(backing). Totalhøjden af fibrene er ca. 27 mm. Græshøjden er 11 mm.
Backingen består af 100 % polypropylen (PP). Coatingen er en to-komponent polyurethan
(PUR).
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Billede 2 viser et Limonta Sport Newgrass kunstgræstæpper.

For at fiksere kunstgræsfibrene og give en elastisk affjedring anvendes et såkaldt infill, som
består af kvartssand.
Af produktblad for kunstgræstæppet fremgår det, at der anvendes ca. 8 kg kvartssand/m2.
Med banens oplyste mål, svarer det til, at der skal udlægges 1848 kg på banen.
Der er fremsendt datablad samt dokumentation for kunstgræstæppe. (se Bilag 3).
1.3 Regnvandsafledning fra bane
Overfladevand fra banen afledes horisontalt og ensidigt ud til banens kant, opsamles og
afledes til regnvandskloak. (bemærk dog krav om sandfang og prøvetagningsbrønd).
1.4 Overfladevandets indhold af forurenende stoffer
Indholdet af miljøfremmede stoffer i overfladevandet fra kunstgræsbanen er begrænset på
denne type bane.
Græstæppet består af polyethylen (PE). Backingen består af polypropylen (PP) og coatingen er
af polyurethan (PUR).
Græsstråene er tilsat farvestoffer, der typisk er kompleksforbindelser med kobber eller
organiske azo-farvestoffer, og tillige tilsat UV-stabilisatorer, antioxidanter og flammehæmmere.
Kunstgræsbaner udelukkende etableret med sand som infill, kan typisk ske at have udvaskning
af de ovennævnte stoffer.

2. Planforhold
2.1 Kommuneplan- og lokalplan
Ejendommen er i kommuneplan 2017-2029 udlagt til centerområde. (kommuneplanramme
1.2.C.15). Der står om området, at det kan anvendes til fx kulturelle formål herunder idræt og
fritid.
Ejendommen er desuden omfattet af lokalplan 1.106: ”Område til rådhus, idrætshus, kontor
m.v. ved Søndre Ringvej i Assens”.
Af lokalplanen fremgår det, at området kan anvendes til offentlige og private formål, der skal
udgøre et levende byområde. Der gives mulighed for kontorer, klinikker, detailhandel, sportsog kulturformål, vandrehjem med mere.
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2.2 Spildevandsplan
Kunstgræsbanen placeres i område udlagt som separatkloakeret opland jævnfør
Spildevandsplan 2018 – 2027 for Assens Kommune.
Regnvandsledningen, der ansøges afledt til, tilsluttes forsyningens regnvandsledning
beliggende i Søndre Ringvej. Forsyningens ledning leder til en åben rende
(udligningsbassin), der ligger langs den sydlige grundgrænse til ejendommen på Næsvej 9.
Det åbne rende er ca. 200 meter lang. Ved Næsvej rørlægges regnvandsledningen igen og
har udløb i inderhavnen. Inden udløbet i Lillebælt har Assens Forsyning på denne strækning
etableret et sandfang og olieudskiller. (se Billede 3 nedenfor)

Udløb i Assens
inderhavn.

Placering af
padeltennisbane

.

Åben rende.
(udligningsbassin)

Billede 3 viser forsyningens afløbssystem. Regnvandsledning fra Søndre Ringvej afleder via en åben rende
(udligningsbassin) til Assens inderhavn via en regnvandsledning, hvor der er etableret sandfang og olieudskiller.

2.3 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
I vandområdeplanerne og tilhørende bekendtgørelser fastsættes der miljømål og indsatser for
blandt andet grundvandsforekomster.
Miljømålet for det regionale grundvand er god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand i
henhold til basisanalysen for vandområdeplan 2021-2027.
I henhold til vandområdeplan 2015-2021 så er grundvandsforekomsten ”god kvantitativ tilstand”
i området ved Assens by. Den kemiske tilstand er god.
Indsatser på grundvandsområdet fastsættes i kommunens indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelse. Kunstgræsbanen ønskes placeret i et område, som ligger uden for
kommunens indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
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2.4 Drikkevands- og jordbundsforhold
Den ansøgte kunstgræsbane placeres i et område med drikkevandsinteresser (OD), og inden
for indvindingsoplandet til et vandværk. Den er dog placeret i udkanten af det teoretisk
beregnede indvindingsopland til Kildebakkens Vandværk.
Nærmeste vandværksboring ligger ca. 500 m mod øst. (Kildebakkens Vandværk)
Projektet er ikke placeret i et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) eller i et nitratfølsomt
indvindingsområde (NFI).
I henhold til kommunens jordartskort er jorden i området smeltevandssand og –grus (DSG).
Der kan også ske at træffes marint sand og ler (HSL).
2.5 Vandområdeplan 2015 - 2021
I henhold til vandområdeplan 2015-2021 for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn er
miljømålet for Lillebælt, syd ”god økologisk tilstand” (svarende til faunaklasse4 5) og ”god
kemiske tilstand”.
Ifølge planens seneste tilstandsopgørelse er miljømålet for Lillebælt, syd ikke opfyldt. Den
økologiske tilstand er henholdsvis ”moderat” for bundfauna og ”ringe” for klorofyl og ålegræs.
For så vidt angår miljøfarlige forurenende stoffer er den økologiske tilstand ”ukendt”.
Den kemiske tilstand for Lillebælt, syd er ”god kemisk tilstand”.
I gældende vandområdeplan vurderes den kemiske tilstand ud fra 21 EU-prioriterede stoffer for
hvilke, der er fastsat EU-miljøkvalitetskrav. Øvrige miljøfremmede stoffer for hvilke, der er
fastsat et miljøkvalitetskrav på nationalt niveau, kan indgå som parameter i vandløbs, søers
eller kystvandes økologiske tilstand.
Der er fastsat EU-miljøkvalitetskrav for stofferne di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) og nonylphenol.
Der er fastsat miljøkvalitetskrav på nationalt niveau for zink og dibutylftalat (DBP).
Jævnfør retningslinje 13 i vandområdeplanen kan der ved udledning af spildevand med
miljøfarlige stoffer accepteres en overskridelse af miljøkvalitetskravet for disse stoffer i en
blandingszone i umiddelbar nærhed af udledningsstedet.
2.6 Natura 2000
Nærmeste Natura 2000-område nr. N112 – ”Lillebælt” er beliggende ca. 3,8 km i fugleflugt
fra udledningspunktet i Assens Havn.
I henhold til Natura 2000 plan 2016-2021 for Natura 2000-område nr. N112 er udpegningsgrundlaget for området bl.a. marsvin samt de marine naturtyper rev, lavvandede bugter,
mudder- og sandflader, kystlaguner samt sandbanker.

4

Faunaklasse = DVFI = Dansk VandløbsFaunaIndeks
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Bilag 2: Miljøteknisk vurdering
Behov for afledning af overfladevand fra banen opstår i forbindelse med regnhændelser. Det
samlede areal af padeltennisbanen er oplyst til at udgør ca. 231 m2. Med en årsmiddelnedbør
på 677 mm/år giver det 0,68 m3/m2, hvilket svarer til, at der gennemsnitligt falder ca. 156 m3
regnvand på kunstgræsbanerne om året.
Regnes der med en anslået afledningskoefficient på 1,0, afledes ca. 156 m3/år.
For kunstgræsbaner vurderes det normalt, at det materiale, der giver anledning til størst negativ
miljøpåvirkning er SBR-infill (gummigranulat fremstillet af brugte bildæk).
Der anvendes ikke SBR-infill på denne kunstgræsbane, men udelukkende kvartssand.
Coatingen i det valgte kunstgræstæppe består heller ikke af SBR-latex, som nogle
kunstgræstæpper til padeltennis består af.
Samlet set vurderes græstæppet dog at kunne bidrage med stoffer som kobber (fra farvestof)
og zink, øvrige tungmetaller samt i mindre omfang blødgørere som DEHP og nonylphenoler.
Det vurderes, at nonylphenoler (NPE) kan udvaskes fra kunstgræstæppet. Disse stoffer kan
være giftige for vandlevende organismer og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet. Det vurderes endvidere, at phtalater (DEHP mv.) kan udvaskes fra
kunstgræstæppet og lim.
Phtalater er blødgøringsmidler, som især indgår i blød PVC-plast. Phtalater forekommer på
Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer og er et såkaldt B-stof. Generelt mistænkes
phtalater for at kunne forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
Krav om analyseprogram

1.1

Med viden om udvalgte forurenende stoffer fra banen kan der være risiko for udvaskning af
forurenende stoffer fra baneanlægget til overfladevand.
Vi vurderer, at overfladevand fra kunstgræsbanen som minimum fortsat skal analyseres for
følgende parametre:
















pH
Suspenderet stof (SS)
COD og BOD
Sulfat
Klorid
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kobber (Cu)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Totalkulbrinter
Nonylphenol (NPE)
Octylphenoler
DEHP
Sum af ftalater (ikke DEHP)

Valget af parametre i egenkontrolprogrammet, jævnfør vilkår 18 er bl.a. baseret på følgende
oplysninger:
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Måling af pH
En analyse af pH måles for at sikre, at der f.eks. ikke opstår risiko for korrosion af rør og brønde
i afløbssystemet. Korrosion kan forekomme, hvis overfladevandet har en lav eller høj pH-værdi.
COD / BOD
Der skal udtages prøver af henholdsvis COD (kemisk iltforbrug) og BOD (BI5) (biokemisk
iltforbrug) for at kende den stofmæssige belastning i den modtagende recipient. For meget
organisk stof kan medføre iltsvind. Forholdet mellem COD og BI5 kan endvidere give en
indikation af overfladevandets indhold af tungt nedbrydelige stoffer.
Metaller
Det vurderes, at kunstgræstæppet kan have et vist indhold af forskellige tungmetaller, især zink
og kobber. Tungmetaller er miljøskadelige stoffer. Erfaringsmæssigt kan der fra
kunstgræstæpper også findes nikkel, cadmium og chrom.
Kulbrinter
Det vurderes, at de anvendte produkter til opbygning af kunstgræsbanen kan resultere i
udvaskning af kulbrinteforbindelser. Den totale koncentration af kulbrinter i vandet angiver bl.a.
niveau for olieindhold. Olieprodukter er ofte tungt nedbrydelige, og kan have en lang række
negative miljø- og sundhedsskadelige effekter.
Nonylphenoler (NPE)
Nonylphenol kan udvaskes fra kunstgræs (og fra SBR-gummigranulat, der dog ikke anvendes i
den konkrete sag). Stofferne kan være meget giftige for vandlevende organismer og kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Det er vigtigt at overvåge udledningen af
disse stoffer.
Fftalater (DEHP mv.)
Ftalater kan udvaskes fra kunstgræs (og fra SBR-gummigranulat, der dog ikke anvendes i den
konkrete sag). Ftalater er blødgøringsmidler, som især indgår i blød PVC-plast.
Ftalater forekommer på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer og er et såkaldt B-stof.
Generelt mistænkes ftalater for at kunne forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
1.2

Beskyttelse af jord og grundvand

Kunstgræsbanerne er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og i et
indvindingsopland for et vandværk. Banen ligger tæt ved indvindingsoplandets teoretisk
beregnede sydvestlige grænse. Nærmeste vandværksboring ligger ca. 500 m mod øst.
Ifølge jordartskort består området af
smeltevandssand og –grus. Der kan også
ske at træffes marint sand og ler (HSL).
Placering af
padeltennisbane

.

Den ansøgte padeltennisbane anlægges på
et i forvejen befæstet areal, og de
nærliggende arealer er ligeledes
befæstede. (se skråfoto til venstre)
Overfladevand fra banen kommer således
ikke i kontakt med jord- og grundvand.
Assens Kommune vurderer derfor, at
kunstgræsbanen på den konkrete lokalitet
ikke udgør en risiko for jord og grundvand
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og ikke vil være til hinder for opfyldelse af de miljømål for kvaliteten af grundvand, der er fastsat
for vandområdet, jævnfør ”Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og
grundvandsforekomster” 5 eller for kommunens målsætninger for grundvandet.
1.3

Beskyttelse af overfladevand

Kunstgræsbanens (og hele ejendommens) areal udgår kun en lille andel af det samlede opland,
der afleder via regnvandsledningen til Lillebælt. Ifølge spildevandsplanen udgør det samlede
opland AS26, ca. 23,5 hektar. Ejendommens befæstede areal er på ca. 1 hektar og udgør
således ca. 4 % af det samlede separatkloakerede opland. Afvanding fra oplandet sker
foreløbig kun i et mindre omfang, da området ikke er befæstet ret meget.
Der vil ske en væsentlig opblanding af overfladevandet fra banen og det øvrige regnvand fra
oplandet med udledning til Lillebælt.
Vi vurderer desuden, at det med etablering af sandfang inden afløb til regnvandssystemet
sikres, at der sker en tilstrækkelig tilbageholdelse af bundfældelige stoffer.
Vi vurderer sammenfattende, at afledningen af overfladevand ikke vil medføre en væsentlig
tilførsel af forurenende stoffer til Lillebælt. Kravværdier i denne tilladelse er fastsat således, at
udledningen ikke bør give anledning til overskridelser af miljøkvalitetskravene for overfladevand
og ej heller vil forringe den gode kemiske tilstand i Lillebælt.
1.4

Natura 2000 og bilag IV-arter

I henhold til habitatbekendtgørelsen 6 kan der ikke meddeles dispensationer, godkendelser
eller tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 28, hvis det vurderes, at et projekt i sig selv, eller
i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.
Fravigelser kan kun ske, når der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige
samfundsinteresser.
Afstanden fra udløbet i Lillebælt til Natura 2000-område nr. 112 ”Lillebælt” er ca. 3,8 km. På
grund af den store afstand vurderes det, at udledningen af overfladevand fra kunstgræsbanen
ikke, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil indebære negative
påvirkninger af Natura 2000-området og ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af
yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i
habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter optaget i habitatdirektivets bilag IV.
2. KONKLUSION
Vilkårene i denne tilladelse er fastsat ud fra hensyn til jord, grundvand og
overfladevandområder.
Assens Kommune vurderer, at afledning af overfladevand fra baneanlægget med de fastsatte
vilkår ikke vil være til hinder for opfyldelse af de gældende miljømål for grundvand og
overfladevandområder.

5

Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 448 af 11/04/2019).
Habitatbekendtgørelsen: ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter” (BEK nr. 1595 af 06/12/2018).
6
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