Udvalg for kultur, fritid og idræt 11-01-2021

Beslutning: Anlæg - Frigivelse/disponering af midler til "Renovering af kunstgræs i Værløse"
Sagsnr. i ESDH:
20/18597
Beslutningskompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Udvalget anmodes om at anbefale Økonomiudvalget at godkende, at det i Budget 2021 afsatte beløb
på 4,0 mio. kr. til renovering af kunstgræsbane i Værløse frigives og disponeres.
Sagsfremstilling
I forlængelse af budgetaftale for 2021 fremlægges et beslutningspunkt om renovering af
kunstgræsbane i Værløse.
Banen etableres efter Miljøstyrelsens anbefalinger for så vidt angår håndtering af infill. Således
etableres banen med indgangssluser, granulatfang og en stråhøjde, der sikrer, at granulatet kan
håndteres i frostvejr, samt at der er plads til sneopbevaring inde på selve kunstgræsarealet.
Banen vil blive projekteret til, at regnvand kan nedsive, og eventuelt overskydende vand ledes til
eksisterende regnvandskloak eller regnvandsrecipient. Der vurderes, at ca. 26 % af alt vand på
banen vil fordampe, ca. 64 % vil nedsive, og ca. 10 % vil blive ledt til recipient eller kloak. Der er
brug for, at dræn og kobling til regnvandsledning bliver opgraderet, da de nuværende ikke sikrer
den nødvendige afledning af overfladevand. Dette vil indgå i projektet.
Den eksisterende kunstgræsbane i Værløse er anlagt i 2004 og skal renoveres, såfremt den fortsat
skal kunne benyttes. Renovering af banen tager udgangspunkt i etablering af et lignende baneareal
etableret oven på den eksisterende banes nuværende underlag. Banen etableres med samme
kunstgræsbane og infill som kunstgræsbanerne i Farum Øst, der blev renoveret i 2020, og Farum
Vest, som blev renoveret i 2017. Vandprøver fra banen i Farum Vest viser, at alle miljøkvalitetskrav
er overholdt.
Da banen oprindeligt blev anlagt, blev den ikke VVM-screenet, hvorfor dette skal gøres i
forbindelse med renoveringen. Det samme var gældende for banen i Farum vest i 2017 og i
Stavnsholt her i 2020. Miljømyndighedens VVM-afgørelse vil kunne påklages.
Som en del af projektet flyttes spillerboksene til modsat side, da det vil være til mindre gene for
publikum, og udskiftningsspillere og trænere kommer på større afstand fra publikum. Det mindsker
samtidig interessen for at gøre ophold i spillerboksene i de timer, hvor banen ikke benyttes til
boldspil.
Tilskuerrækværket på den østlige side nedtages og erstattes af et nyt 4 m højt panelhegn frem til det
område, hvor der er 4 m højt hegn foran boligerne. Der etableres særskilt granulatfang ved alle
krybeåbninger bestående af elefantrist på permeable fliser 40 x 80 cm omgrænset af 40 x 40 cm
fliser.
Eksisterende lysanlæg renoveres. Renoveringen af lysanlæg vurderes nødvendig, da anlægget i sin
nuværende form er yderst ustabilt og relativt omkostningstungt at vedligeholde. I forbindelse med
denne renovering etableres LED-lys, og masterne flyttes tættere på banen – to forhold der vil
mindske lysgenerne for de omkringboende.
Tidsplanen for det samlede projekt sigter mod en ibrugtagning inden vinteren 2021.
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Økonomiske konsekvenser
I budget 2021 er der afsat 4 mio. kr. til projektet. Renovering af kunstgræsbanen i Værløse inkl.
miljømæssige foranstaltninger og renovering af lys forventes at kunne afholdes inden for budget.
Såfremt Værløse Boldklub skulle have konkrete, supplerende ønsker til renoveringen, vil disse blive
medtaget i det det endelige projekt i det omfang, det er muligt, og foreningen selv afholder udgifter
hertil.
Borgerinddragelse
De primære foreningsbrugere vil blive inddraget i projektering. Diverse miljøtilladelser og
dispensationer fra eksisterende plangrundlag i relation til projektet vil blive sendt i høring. VVMscreening af projektet vil ligeledes blive sendt i høring.
Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven.
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Budget 2021.
Det videre forløb
Sagen videresendes til Økonomiudvalgets behandling med henblik på frigivelse og disponering af
de afsatte anlægsmidler. Den endelige projektering, der skal danne baggrund for det kommende
udbud, vil blive forelagt udvalget.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
 Udvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende, at det i Budget 2021 afsatte beløb på 4,0
mio. kr. til renovering af kunstgræs i Værløse frigives
 Udvalget, under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse af frigivelsen, godkender
forslag til disponering.
Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den 11-01-2021
Indstillingerne blev godkendt.
Bilag:

