
Ansøgningsskema

Bilag 1

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet 
af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til 
kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan 
forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af 
Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens 
bilag 5.

Basisoplysninger Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skolen på La Cours Vej – Etablering af nyt lysanlæg ifbm renovering af 

kunstgræsbanen. Ansøgning om byggetilladelse til nyt lysanlæg er 
vedlagt, hvor der er redegjort for projektets omfang.
Vedlagte tegninger:

 Luftfoto 1:500
 04_(99)1.00
 04_(99)3.00
 04_(50)3.00
 04_(60)3.00A

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Frederiksberg Kommune, Rådhuset 
By, Byggeri og Ejendomme 
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
kontaktperson

Valdemar Liesk Hansen
+45 93609021
vaha01@frederiksberg.dk

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. Skolen på La Cours Vej
La Cours Vej 2, 2000 Frederiksberg 
Matrikel nr. 6ad, Frederiksberg

Projektet berører følgende kommune eller 
kommuner (omfatter såvel den eller de 
kommuner, som projektet er placeret i, som den 
eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes
påvirket af projektet)

Frederiksberg

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok
angives. For havbrug angives anlæggets 
placering på et søkort.

Luftfoto med banens placering er vedlagt – målestok ca. 1:2000

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med
indtegning af anlægget og projektet (vedlægges 
dog ikke for strækningsanlæg).

Luftfoto med banens placering er vedlagt – målestok ca. 1:2000

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om
miljøvurdering af planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM).

X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:

Er projektet opført på bilag 2 til lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM).

X Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Projektet vurderes at være omfattet af pkt. Bilag 10 b og pkt. 13 i bilag 
2; Infratrukturprojekter , annlægsarbejder herunder opførelse af 
butikscenter og parkeringsanlæg. Ændringen – opsættelsen af lysanlæg 
er screeningspligtig og skal screenes i forhold til lovens§  21

Projektets karakteristika Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som
projektet omfatter angives navn og adresse på de 
eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav

Bygherren er ejer

2. Arealanvendelse efter projektets realisering.
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2 

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2

Der foretages ikke ændringer af arealanvendelsen

mailto:vaha01@frederiksberg.dk


Nye arealer, som befæstes ved 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 foretages ikke ændringer i projektets areal og volumenmæssige 
udformning.
Der er ikke behov for grundvandssænkning.

Der foretages ikke ændringer i projektets samlede grundareal. 

Der foretages ikke ændring af projektets bebyggede areal.
Der suppleres med fliser, max. ca. 10m2, mellem kunstgræs og hegn. 
Der foretages ikke ændring af projektets bygningsmasse.
Der opsættes 6 nye lysmaster, hver i højde 5,8m 
Der udføres ikke nedrivningsarbejder.

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 
mængde:
Vandmængde i 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 udgraves og betonstøbes 6 mastefundamenter á ca. 1 m3. Dernæst 
udgraves og bundopbygges for ny flisebelægning, max. ca. 60m2

Der bruges ikke vand i anlægsarbejdet da der anvendes præfab beton. 
Der bortskaffes ca. 1400m2 kunstgræsbelægning til 100% recycling 
Der produceres ikke spildevand fra anlægget i anlægsperioden
Der produceres ikke spildevand med direkte udledning til vandløb, søer of 
hav i anlægsperioden
Regnvand i anlægsperioden bortledes via eksisterende dræn i banen 
Anlægsperioden er 08/18 - 09/18

Erfaringer fra udskitning på andre kunstgræsbaner I Frederiksberg 
Kommune viser at op til 99 % af materialerne kan genbruges

Projektets karakteristika Tekst
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 driftsfasen

Ikke relevant

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:

Der vil ikke være farligt affald fra projektet i driftsfasen. 
Kunstgræsbanen har infill som består af 100% sand. Projektet genererer 
derfor ikke i sig selv spildevand.
Håndtering af regnvand sker via eksisterende afvandingsanlæg i banen.

Al affald bortskaffes til godkendt deponi.

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af 
selvstændig vandforsyning?

X

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 
standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?

X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne
standardvilkår eller krav i 
branchebekendtgørelsen?

X Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne 
overholdes.

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 
BREF-dokumenter?

X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BREF-dokumenter?

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der 
ikke vil kunne overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 
BAT-konklusioner?

X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BAT-konklusioner?

X Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der 
ikke vil kunne overholdes.

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser
om støj eller eventuelt lokalt fastsatte 
støjgrænser?

X Der er ikke angivet specifikke støjgrænser for kunstgræsbaner på 
idrætsanlæg.
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser vil være gældende såfremt 
de organiserede aktiviteter skal reguleres.

Det er miljøafdelingens opfattelse, at miljøstyrelsen  almindelige 
vejledende græseværdier ikker er velegnede til at regulere 
idrætsaktiviteter med. I stedet skal der, jf. Miljøstyrelsen anbefalinger, 
være focus på hensigtsmæssig indretning og drift af anlægget.



De organiserede aktiviteter reguleres via miljøbeskyttelseslovens § 
42, stk. 3, såfremt aktiviteten medfører væsentlige gener.

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer?

X Det er indarbejdet i udbudsmaterialet at Frederiksberg Kommunes
” Forskrift for begrænsning af støjende og støvende 
bygge- og anlægsarbejder.” skal overholdes i hele
anlægsperioden.

Foreskriften sætter krav til afvikling af arbejdet herunder arbejdstider og 
støjgrænser.

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet 
er udført, kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer?

X Projektområdet er i dag anvendt som boldbane med kunstgræs. 
Der forventes derfor at være uændret anvendelse og dermed støj 
fra projektet.

Grundet nyetablering af belysningsanlæg kan banen fremadrettet 
anvendes om aftenen hele året rundt frem til kl 22 (som 
nuværende tilladelse for eksisterende kunstgræsbaner).

Korteste afstand til nærmeste husstand i vestlig ende af banen, er 
ca 12m. I hele hegnslinien mod vest er der eksisterende støjvæg i 
højde 4,2m, hvoraf de øverste 1,5m er gennemsigtigt plexi-
/acrylglas.
Korteste afstand til nærmeste husstand på nordlig side af banen 
er ca 29m.

Eksisterende omgivende panelhegn rundt om banen er i højde 
6m.

I miljøstyrelsens udkast til kunstgræsbane kortlægningsrapport 
version 09.11.2017 – er angivet at det kan forventes at 
støjniveauet fra en boldbane på ca 50dB (A) i en afstand af 40 m 
og 45 dB(A) i en afstand af 75 m. Men samtidig angives at 
støjniveauet fra boldbaner ikke er at sammenligne med 
virksomhedsstøj.

I Miljøstyrelsens grænseværdier for virksomhedsstøj (nr. 5 1984) 
angives for etageboligområder at grænseværdien i dagtimerne er 
55 dB(A) og i aftentimerne er 45 dB (A). Den kommende brug af 
kunstgræsbanerne forventes derfor ikke, at medføre 
overskridelsen af grænseværdierne i dagtimerne, men der vil 
være risiko for at der i aftentimerne vil være enkelte huse der 
oplever en overskridelse af støjgrænserne for virksomheder. Jf. 
notat fra Rambøll om kunstgræsbaner på Kløvermarken, fremgår 
det, at der kan accepteres støj fra boldbaner op til 55 dB.)

Skolen er omfattet af lokalplan 158, som giver mulighed for åbne 
skolegårde etc. Åbningstiderne er i 2010 fastsat af kommunens 
undevisningsudvalg  som følger; Hverdage 17-21, Weekender og 
0helligdage; 10-18. Banen anvendes i dag kun ca. 9 timer om ugen til 
organiseret idræt. 
 
Lysanlægget giver mulighed for at bruge banerne hyppigere f.eks. I 
vinterperioden. En evt. ændring – som pt. ikke er bestemt – vil skulle 
besluttes af Undervisningsudvalget

Naboområderne faktiske anvendels er åben, tæt/lav bebyggelse. De 
almindelige (vejledning 5/1984) grænseværdier er her 45/40 dB 
dag/aften.)

Støj fra idrætsanlæg kan ikke sammenlignes med almindelig 
virksomhesstøj. Der er derfor ikke vejledende støjgrænser, som 
kommunen kan anvende. Rambøll har 2007 vurderet (kløvermarken) at 
højere værdier generelt kan accepteres – f.eks. 55 dB. 

Iølge miløjstyelsen bør man ikke anvede traditionelle grænseværdier til 
regulering af idrætsanlæg/fritidsanlæg. I stedet for bør der som hidtil 
været focus på hensigtsmæssig indretning og drift.

Det er miljøsafdelingens vurdering at opsætning af lysanlæg ikke I 
væsentlig omfang vil ændre støjforholdene i området. Evt. Støjgener 
kan reguleres via miljøbeskyttelseslovens § 42. Mod vest (mod 
Beringsvej) som er det mest kritiske forefindes allerde i dag en ca. 4 
meter høj skærm

Der anslås at køre ca. 4200 køretøjer i døgnet på Nyelandsvej. En 
ændring af anlæggets brug – feks. I vinterhalvåret vil kunne føre til 
mertrafik. Det er miljøafdelingens vurdering at dette dog vil være 
begrænset.

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og bekendtgørelser om
luftforurening?

X Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende 
vejledninger, regler eller bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 20.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for luftforurening?

X Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet 
er udført, kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening?

X Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller 
øgede støvgener
I anlægsperioden? 
I driftsfasen?

X I anlægsperioden vil der foregå udtransport af eksisterende 
kunstgræsbelægning og afgravet grusmateriale, samt 
indtransport af ny kunstgræsbelægning og div. materialer i 
mindre omfang. Der er i udbudsmaterialet stillet krav om daglig 
rengøring af adgangsvejene. Der forventes derfor ikke særlig 
støvgener.
Der vil ikke være anledning til støvgener i driftsfasen.

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller 
øgede lugtgener
I anlægsperioden? 
I driftsfasen?

X Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.



22. Vil anlægget som følge af projektet have 
behov for belysning som i aften og nattetimer vil 
kunne oplyse naboarealer og omgivelserne
I anlægsperioden? 
I driftsfasen?

X Der vil ikke være behov for belysning af anlægget i 
anlægsperioden.

I driftsfasen vil banen være oplyst med boldbanebelysning. 
Belysningen er dimensioneret til at oplyse boldbanerne med max. 
75 Lux, tilsvarende som på eksisterende baner på 
Lindevangskolen og Søndermarkskolen.
Belysningen vil kunne være tændt om aftenen indtil kl 22 – 
ligesom tilladelsen til de eksisterende banebelyste 
kunstgræsbaner på Lindevangskolen og Søndermarkskolen.
Der er lavet lysberegning og simulering af banebelysningen, som 
dokumenterer lysfordelingen og lysniveauet indenfor og udenfor 
projektarealet. Lyssmitte udenfor projektarealet hidrørende fra 
lysanlægget viser, at nærmeste nabofacade vil påvirkes af restlys 
max. 4,4 Lux. Det præciseres, at der i beregningen og 
simuleringen ikke er indregnet afskærmning fra eksisterende 
hegn, bygningsdele, bevoksning mm. Det aktuelle restlys vil 
derfor kunne forventes, at være noget lavere i virkeligheden.

Der henvises til følgende vedlagte dokumenter:
 Lysberegning fra Philips
 Lyssimulering

Den europæiske standard for lys og belysning – lys ved 
arbejdspladser angiver vejledende grænseværdier for 
lyspild på 10 lux i boligområder. Der er inotatet foretaget 
lyssimuleirnger der viser den nuværende gadebelysning 
hhv. den nye belysning på kundstgræsbanerne. Det 
fremgår af beregnigerne og simuleirngerne, at lyssmitten 
fra lysanlæggene ikke vil generer et højere lysniveau ved 
naboskel, end der dag er med gadebelysningen tændt

23. Er anlægget omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige
stoffer nr. 372 af 25. april 2016?

X

Projektets placering Ja Nej Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens 
generelle formål?

X Hvis »nej«, angiv hvorfor:

25. Forudsætter projektet dispensation fra 
gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

X Hvis »ja« angiv hvilke:

26. Indebærer projektet behov for at begrænse 
anvendelsen af naboarealer?

X

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for 
anvendelsen af udlagte råstofområder?

X

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen?

X

Projektets placering Ja Nej Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som 
danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville 
danne sluttet skov af højstammede træer, og 
arealet er større end ½ ha og mere end 20 m
bredt.)

X

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder 
for realiseringen af en rejst fredningssag?

X

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste
beskyttede naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i 
givet fald hvilke?

X

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 
fredede område.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 
internationale naturbeskyttelsesområde (Natura
2000-områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).



35. Vil projektet medføre påvirkninger af 
overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af 
udledninger til eller fysiske ændringer af 
vandområder eller grundvandsforekomster?

X Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.

36. Er projektet placeret i et område med særlige 
drikkevandinteresser?

X

37. Er projektet placeret i et område med 
registreret jordforurening?

X

38. Er projektet placeret i et område, der i 
kommuneplanen er udpeget som område med
risiko for oversvømmelse.

X

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er udpeget som 
risikoområde for oversvømmelse?

X

Projektets placering Ja Nej Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i 
området, der sammen med det ansøgte må
forventes at kunne medføre en øget samlet 
påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

X

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne 
berøre nabolande?

X

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet inden ansøgningen blev 
indsendt og de påtænkte foranstaltninger med 
henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige skadelige virkninger 
for miljøet?

Projektet udføres med lave master, lavt luxniveau, LED- 
projektører med asymmetrisk linseoptik, som samlet har et lavt 
energiforbrug og reducerer restlyset markant uden for 
projektarealet.

Dernæst forsynes belysningsanlægget med styringsautomatik, 
som sikrer, at anlægget ikke kan tændes udenfor skumringstid, 
og i skumringstiden slukker automatisk hvis der ikke er brugere,
og ikke kan tændes efter kl. 22.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: Bygherre/anmelder: 

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de 
oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig 
med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets 
forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret 
på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne 
påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en 
minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres 
dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af 
urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.


