
 
 
 
Daugård Idræt 
Skolevej 6 
8721 Daugård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til nedsivning af overfladevand fra padel-
tennisbane beliggende Skolevej 2, 8721 Daugård 

 
Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning fra A-Sport på vegne af Daugård 
Idræt, Skolevej 2, 8721 Daugård, om tilladelse til nedsivning af overfladevand fra padel-
tennisbane på matrikel nr. 12m, Daugård By, Daugård. Padelbanen måler 11m*21m. Der 
er ansøgt om, at nedsive overfladevandet i rende med grus langs den ene side af padel-
banen.  
 
Tilladelse 

Hedensted Kommune meddeler hermed tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens1 §19 til 
udlæg af kunstgræs Fieldturf Padel Pro og afledning af overfladevand til diffus nedsivning 
gennem jordmatricen langs banen.  
 
Tilladelse meddeles på følgende vilkår: 
 
Vilkår  
Krav til anlægget 

1. Projektet udføres som ansøgt og i overensstemmelse med det, der er oplyst i an-
søgningsmaterialet, såfremt det ikke er ændret ved vilkår i denne afgørelse. 
 

2. Padelbanen skal etableres således, at der ikke sker tilløb af regnvand fra omkring-
liggende arealer.  
 

3. Infill på padelbanen skal være kvartssand. 
 

4. Nedsivning af overfladevandet fra padelbanen skal foregå diffust på græsareal el-
ler lignende langs banen. Der må ikke etableres faskine til nedsivning. 

 
Krav til vedligeholdelse 

5. Snerydning skal ske mekanisk. Der må ikke benyttes tømidler på padelbanen.  
 

6. Der må ikke anvendes sprøjtemidler eller andre miljøfremmede stoffer i forbin-
delse med plejning af padelbanen. 
 

7. Udskiftning af banen eller dele af banen skal anmeldes til Hedensted Kommune, 
og anmeldelsen skal godkendes af Hedensted Kommune. 

 
1 Bekendtgørelse om miljøbeskyttelse. LBK nr. 5 af 03/01-2023. 
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Krav til bortskaffelse 
8. Bortskaffelsen af kunstgræstæppe mm., skal ske enten til et godkendt projekt for 

genanvendelse eller til et anlæg godkendt til modtagelse af affaldstypen. 
 

Tilladelsens gyldighed 
9. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 3 år fra tilladelsens med-

delelsesdato. 
 

I øvrigt  
I tilfælde af, at der sker ændringer i projektet skal Natur i Hedensted Kommune straks 
underrettes og denne tilladelse revurderes.  
Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens2 § 19 kan til enhver tid og uden erstatning æn-
dres eller tilbagekaldes, jf. § 20 eller ændres af hensyn til fare for forurening af vandfor-
syningsanlæg, gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse 
med en spildevandsplan efter § 32 eller miljøbeskyttelsen i øvrigt. 
 
Hedensted Kommune fører tilsyn med, at de anførte betingelser overholdes. Hvis betin-
gelserne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes jf. Miljøbeskyttelseslovens § 20 
Overtrædelse af vilkår fastsat efter miljøbeskyttelsesloven kan straffes efter loven og de 
respektive bekendtgørelsers bestemmelser herom3. 
 
Afgørelse vedr. VVM 
Projektet med nedsivning af overfladevand er i forhold til det konkrete projekt vurderet 
til ikke at kræve screening for VVM-pligt4, da der udelukkende er naturlig afstrømning af 
overfladevand til diffus nedsivning; og der derfor ikke er decideret renseanlæg eller sker 
opstuvning af vand, udover den opstuvning, den naturlige afstrømning fra projektområ-
det medfører.  
 
Offentliggørelse og klagefrist 
Hedensted Kommunes afgørelse efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven vil blive offentliggjort 
på kommunens hjemmeside www.hedensted.dk d. 16. marts 2023. Afgørelsen kan på-
klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. klagevejledning (bilag 1). 
 
Baggrund og miljøvurdering 
Der er modtaget en ansøgning om nedsivning af overfladevand fra én padelbane. Nedsiv-
ningen skal ske på græsarealet langs banen. Padelbanen her et samlet areal på 231 m2. 
 
Opbygning af banen 
Padelbanen bliver opbygget af et betonfundament med sidefald. Oven på fundamentet 
placeres der Fieldturf Padel Pro på den 231 m2 store banen. Regnvandet, der falder 
på banen, ledes ud over kanten og videre ud på tilstødende græsarealer. Der er tale 
om nedsivning af overfladevand via permeabel belægning (græs), se Figur 1. 
 

 
2 Bekendtgørelse om miljøbeskyttelse. LBK nr. 5 af 03/01-2023. 
3 jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 110. 
4 Lovbekendtgørelse nr. 4 af den 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven). 

http://www.hedensted.dk/
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Figur 1 Placering af padelbane på matriklen. Overfladevandet fra banen ledes til nedsivning på 
græsarealet omkring den røde markering. 

Grundvandsinteresser 
Området er beliggende i indvindingsoplandet (IOL) til Daugård Vandværk. Padelbanen 
placeres ca. 130 m fra indvindingsboringerne til Daugård Vandværk. Grundvandsstrøm-
men er i området generelt mod syd. Da projektområdet er i nærheden af indvindingsbor-
ingerne til Daugård Vandværk, vil der pga. indvindingen sandsynligvis også være en 
grundvandsstrøm fra banen og mod indvindingsboringerne. 
På baggrund af nærheden til Daugård Vandværks indvindingsboringer stilles der derfor 
vilkår til bl.a. driften af banen.  
 
Der ses i området generelt et øvre morænelerslag på omkring 10 m tykkelse. Herunder 
ses skiftende lag af smeltevandssand og moræneler.  
Daugård vandværks indvindingsboringer er filtersat i et smeltevandssandmagasin 34 til 
40 m u.t.  
 
Grundvandsmagasinet vurderes ikke at være sårbart, grundet det tykke lerlag, som lig-
ger over magasinet. Der er dog i en tidligere boringskontrol påvist BAM i boring DGU nr. 
116.1095, hvilket antyder, at magasinet kan være sårbart. Dette indikerer, at der kan 
være sprækker i lerlaget, som øger sårbarheden i magasinet. 
 
Bilag IV arter og Natura 2000-områder 
I henhold til EF-habitatdirektivets bilag IV er en række dyre- og plantearter strengt be-
skyttede. Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området, hvor padel-
banen er placeret. Området er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arter 
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(strandtudse, sydflagermus, spidssnudet frø, markfirben, odder, marsvin og stor vandsa-
lamander)5.  
 
Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og 
plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte ar-
ters forekomst i området haves dog ikke.  
Der er i området omkring kunstgræsbanen ikke registreret bilag 4 arter.  
 
Padelbanen ligger ca. 1.600 m fra nærmeste Natura 2000-område, Skove langs nordsi-
den af Vejle Fjord. Projektet vurderes ikke at påvirke dette område.  
 
Nedsivning af overfladevand 
Banen opbygges med hældning mod den østlige langside. Hedensted Kommune vurderer, 
at de materialer, som anvendes til banen, ved de stillede vilkår, ikke udgør en væsentlig 
risiko for forurening af jord og grundvand. Vurderingen er baseret på følgende betragt-
ninger: 
 
Der anvendes ikke tømidler eller bekæmpelsesmidler på banen. 
 
Med anvendelse af kvartssand som infill-materiale, må det antages at infillet ikke giver 
anledning til udvaskning af miljøfremmede stoffer. Græstæppet består af 100 % polyet-
hylen (PE), mens backingen består af polypropylen (PP) samt glasfiber. 
 
Udvaskningstesten NF P90-112 
For at vurdere udvaskningen fra plastikoverfladen på padelbanen er der foretaget en 
akkrediteret udvaskningstest af Padel Pro 13-23 Fieldturf Tarkett SAS. 
Udvaskningstesten viser, at der udvaskes zink 0,11 mg/l (24 timer), 0,04 mg/l (48 ti-
mer) og total chrom på 0,019 mg/l. 
Af organiske halogener (EOX) udvaskes der 25 mg/kg. 
 
Afsmitning fra plastoverfladen Fieldturf Padel Master 
På baggrund af udvaskningstesten vurderes der at være en mindre og uvæsentlig 
afsmitning fra plastikbelægningen af toplaget fra padelbanen. Afsmitningen 
vurderes at stamme fra UV-hæmmeren og blødgøreren i plastikmaterialet. Når 
overfladevandet løber hen af plastikbelægningen udvaskes de uønskede stoffer og mikro-
plast, der ledes til nedsivningsarealet. Denne afsmitning vurderes at ville binde 
sig i de organiske horisonter og i det øvre morænelerslag tæt på terræn under nedsiv-
ningsarealet. 
Da overfladevandet nedsives diffust via jordoverfladen og gennem muldlaget vurderes 
nedsivningen at være uproblematisk ift. grundvandsmagasinet. 
 
Jordforurening 
Der findes ingen kortlagte grunde inden for 500 m fra padelbanen. 
 
Målsætninger og recipientforhold 
På baggrund af projektets karakteristik forventes vandområderne jf. Vandområdepla-
nerne6 ikke at forringes.  
 
Natur 

 
5 Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., 
Jørgensen, A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2013. Overvågning af arter 2004- 2011. NOVANA. 
Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 240 s. - Videnskabelig rapport fra 
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50. http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf 
6 Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn af juni 2016, Miljø- og Fødevareministe-
riet, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021. Juni 2016 
(http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016). 
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Der er ca. 900 m afstand fra padelbanen til det nærmeste beskyttede vandløb efter § 3 i 
Naturbeskyttelsesloven7. Vandløbet ligger sydøst for banen.  
 
Der er ca. 140 meters afstand fra padelbanen til den nærmeste sø i området mod sydøst, 
som er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven og nærmeste beskyttede naturom-
råde. Der er beskyttede moser mere end ½ km nord og vest for projektområdet. 
 
Der sker ikke tilledning af overfladevand til vandløb eller andre beskytte naturtyper i om-
rådet. Det vurderes derfor, at nedsivning af overfladevand er uproblematisk for natur og 
vandområder. 
 
Partshøring 
Et udkast til denne afgørelse har været i partshøring hos ansøger A-sport samt Daugård 
Idræt. A-sport har ingen kommentarer til udkastet. 
 
Et udkast til denne afgørelse har været i partshøring hos Daugård Vandværk, Gl. Vejlevej 
49, 8721 Daugård. 
Daugård Vandværk har ingen kommentarer til udkastet. 
 
Hedensted Kommune har vurderet, at afgørelsen er af underordnet betydning for øvrige.  
 
Kommunens samlede vurdering 
Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af de oplysninger ansøger har givet (padel-
banens opbygning samt diffus nedsivning), at padelbanen kan etableres uden, at der 
sker uacceptabel påvirkning af jord, grundvand og undergrund. 
 
Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil have en negativ konse-
kvens for tilstanden i grundvand.  
 
Det er kommunens vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig negativ 
påvirkning af levesteder og bestande af danske bilag IV arter, og ikke vil medføre en væ-
sentlig negativ indflydelse på de beskyttede arters yngle- og rasteområder. På grund af 
projektets karakter og afstande vurderes projektet ikke at have indflydelse på Natura 
2000 områders udpegningsgrundlag. 
 
Der stilles en række vilkår i tilladelsen til beskyttelse af miljøet. Vilkårene omfatter bl.a. 
vilkår om drift af banen samt håndtering af overfladevand. 
  
Hedensted Kommune vurderer, at det nedsivende vand ikke vil være til risiko for forure-
ning af grundvandet, jorden mm, hvis vilkårene i denne tilladelse overholdes. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rasmus Ørsted Olsen 
Geolog 
 
 
Bilag: 
Bilag 1:  Klagevejledning. 
 
 
Kopi er tilsendt: 

 
7 LBK nr. 1392 af 04/10/2022 Lov om naturbeskyttelse. 
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Miljø- og Fødevareministeren ved Miljøstyrelsen pr. CVR-nr. 25798376 
Danmarks Naturfredningsforening pr. CVR-nr. 60804214 
Friluftsrådet pr. CVR-nr. 56230718 
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers pr. CVR-nr. 37105562 
Dansk Ornitologisk Forening pr. CVR-nr. 54752415 
Dansk Ornitologisk Forening, Sydøstjylland pr. CVR-nr. 35947736 
VejleMuseerne pr. CVR-nr. 29189900 
Glud Museum pr. CVR-nr. 23278219 
Dansk Botanisk Forening pr. CVR-nr. 20538228 
Daugård Vandværk 
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Bilag 1: Klagevejledning 
 
 
Hvad kan man klage over? Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.  
 
Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer 
samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.  
 
Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder 
et link til på http://naevneneshus.dk  
 
Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.bor-
ger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem 
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den 
er tilgængelig for Hedensted Kommune i Klageportalen.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har oprettet en supportfunktion, som klager kan kon-
takte, hvis der opstår spørgsmål. Supportfunktionen kan kontaktes på e-mail nmkn@na-
evneneshus.dk eller på telefon nr. 7240 5600.  
 
Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og 
det vil sige senest d. 13. april 2023.  
 
Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder 
også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det 
dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år.  
 
Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk 
overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis 
gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 
 
Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt 
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen. 
 
 
 

http://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:nmkn@naevneneshus.dk
mailto:nmkn@naevneneshus.dk

