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Afgørelse om etablering af  kunstgræsbane ved Brøndby Stadion i Brøndby Kommune 
ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

Brøndby Kommune har den 23. juli 2021 modtaget en ansøgning om vurdering af, hvorvidt 
etablering af en kunstgræsbane (bane 2) ved Brøndby Stadion er omfattet af krav om 
miljøvurdering (VVM-pligt).

Ansøgningen er indsendt af DJ Miljø og Geoteknik P/S på vegne af Kommunale ejendomme 
i Brøndby Kommune, og omhandler matr. nr. matrikel 28a, Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovensi bilag 2 pkt. Infrastrukturanlæg:

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

Afgørelse

Brøndby Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil
kunne påvirke miljøet væsentligt. Projektet er derfor ikke VVM-pligtigt. VVM- screeningen er
vedlagt som bilag 1.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete
projekter (VVM)

Afgørelsen om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, er begrundet med, at projektet efter en
vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antager 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 kan efterfølgende kræve andre tilladelser og
dispensationer fra anden lovgivning for at det kan gennemføres.

Afgørelsen bliver offentliggjort på Brøndby Kommunes hjemmeside Planer mv. i høring - 
Brøndby Kommune.

.

DJ Miljø og Geoteknik P/S

Att: Louise Stenander



Side 2 af 2 

Brøndby Kommune har ved vurderingen af, at projektet ikke vil få en væsentlig indvirkning
på miljøet og derved kan gennemføres uden miljøvurdering og tilladelse navnlig lagt
vægt på:

 At projektet kun har en lokal indvirkning og indgår i et område, som i dag bruges
som aktiv græsbane på et eksisterende idrætsanlæg. 

 At afstanden til nærmeste boliger sikrer, at der ikke er en væsentlig påvirkning af lys
og støj ved nærmeste boliger.

 At bortledning af drænvand som beskrevet i ansøgningsmaterialet skal overholde
vilkår i nedsivnings - udlednings - og tilslutningstilladelse, samt at der ikke anvendes 
pesticider, salt eller øvrige tømidler.

 At projektet ikke påvirker Fæstningskanalen og Holme Sø med omgivelser
samt flora og fauna opført på habitatdirektivets bilag IV.

Venlig hilsen

Connie Tilgren Askløf
Miljømedarbejder

i) Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer 
og af konkrete projekter (VVM)

Bilag 1: VVM-screening 
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