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26. august 2022 
 
Tilladelse til diffus nedsivning af overfladevand fra 500 m2 gummibelægning på ma-
trikel 6b, Vallensbæk By, Vallensbæk 
 
Ishøj Kommune giver hermed tilladelse på vilkår til diffus nedsivning af overfladevand fra 
500 m2 gummibelægning på Strandesplanaden 101, 2665 Vallensbæk Strand (Gideonsko-
len). 

Matr.nr: 6b 
Ejerlav: Vallensbæk By, Vallensbæk 
 
Oplysninger i sagen 
Maxplay ApS har 30. juni 2022 på vegne af Gideonskolen indsendt en ansøgning om tilla-
delse til diffus nedsivning af overfladevand på matrikel 6b fra 500 m2 ny gummigranulat ud-
lagt på legepladser og boldbane ved Gideonskolen i Vallensbæk.  

Der er vedlagt fuldmagt til ansøgningen samt situationsplan og datablade for det anvendte 
gummigranulat. 
 
Hydrogeologi, jordforurening, natur m.v.   
Nedsivningsområdet er beliggende i et område med moræneler i den øverste meter jf. 
GEUS jordartskort.  

Nedsivningsområdets placering er ca. 440 m fra nærmeste boringsnære beskyttelsesom-
råde. Grunden ligger i et område med drikkevandsinteresser - ca. 2 km fra nærmeste om-
råde med særlige drikkevandsinteresser. 

Ifølge modelværktøjet HIP (Hydrologisk Informations- og Prognosesystem udstillet af Sty-
relsen for Dataforsyning og Effektivisering) står grundvandsspejlet 1-2 m under terræn. 

Grunden er ikke områdeklassificeret eller forureningskortlagt. Der er 580 m til nærmeste 
forureningskortlagte grund (V1). 

Der er ca. 1,45 km til nærmeste beskyttede vandløb. 
 
Ishøj Kommunes vurdering 

Ishøj Kommune vurderer, at det er miljømæssigt acceptabelt og i overensstemmelse med 
spildevandsplan 2014-2022, at nedsive overfladevand fra gummibelægning på boldbane 
og legepladser ved Gideonskolen. 

Gummigranulatet er kemisk fremstillet, hvor komponenterne er kraftigt bundet til hinanden 
og produktet har en lang nedbrydelighed. Dermed også en minimal risiko for udvaskning til 
omgivelserne. Desuden indeholder granulatet meget små mængder miljøskadelige stoffer.  

Granulatet er et gennemprøvet og kendt produkt, som ofte anvendes på legepladser og 
sportsanlæg. 
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Vilkår 
Ishøj Kommune giver tilladelse på følgende vilkår: 
 

1. Nedsivningen skal ske som ansøgt. Såfremt der sker ændringer i forhold til det an-
søgte, skal Ishøj Kommune straks orienteres. 
 

2. Der må maksimalt udlægges gummigranulat på 500 m2. 
 

3. Der må kun nedsives overfladevand fra de nævnte arealer. 
 

4. Afstanden fra nedsivningsområdet skal være minimum 5 m til beboelseshus, 2 m 
til øvrige huse/udhuse og 2 m til skel. 

 

5. Selve nedsivningsarealet skal dimensioneres, etableres og udføres således, at det 
ikke giver anledning til overfladeafstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt. 

 

6. Når anlægget er etableret, skal det færdigmeldes til Ishøj Kommune på mail  
pvm@ishoj.dk.  

 

Drift  
 

7. Det vand, der nedsives, må kun indeholde stoffer, der er almindelige for regnvand. 
 

8. Sne og is på legepladsen skal i videst muligt omfang fjernes manuelt eller maski-
nelt uden brug af tømidler.   
 

9. Der må ikke anvendes bekæmpelsesmidler/sprøjtemidler (pesticider) på legeplad-
serne og boldanen. 

 

10. Ejer skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at de fungerer 
efter hensigten. Det er ejers ansvar, at de relevante personer kender til tilladelsens 
vilkår. 
 

11. Hvis topbelægningen på legepladserne og boldbanen senere ændres, skal dette 
godkendes af Ishøj Kommune, Center for Park, Vej og Miljø. 
 

12. Enhver væsentlig driftsforstyrrelse, uheld eller spild, der kan give an- 
ledning til øget afledning af forurenende stoffer, skal straks indberettes til tilsyns-
myndigheden, som er Ishøj Kommune, Center for Park, Vej og Miljø på e-mail 
pvm@ishoj.dk. 
 

Ophør 
 

13. Hvis driften af legepladser og boldbane på et tidspunkt ophører, skal de i sin hel-
hed straks bortskaffes fra lokaliteten inkl. evt. forurenet jord. 

 

14. Bortskaffelsen skal ske enten til et godkendt projekt for genanvendelse eller i vi-
dest muligt omfang til genanvendelse på et anlæg godkendt til modtagelse af af-
fald. 

 

15. Der skal indsendes en anmeldelse om fjernelse af anlægget til Ishøj Kommune, 
pvm@ishoj.dk, så kommunen kan anvise materialet til en godkendt modtager. 

 
Tilladelsen gælder 1 år fra dato på brevet. 
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Lovgrundlag  
Tilladelsen er meddelt efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr 100 af 19/01/2022) og 
Spildevandsbekendtgørelsens §38 (BEK nr 1393 af 21/06/2021). Ifølge Miljøbeskyttelses-
lovens § 20 kan tilladelsen til enhver tid og uden erstatning, ændres eller tilbagekaldes af 
hensyn til: 1) Fare for forurening af vandforsyningsanlæg, 2) Gennemførelsen af en ændret 
spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter miljøbeskyttelses-
lovens § 32 eller 3) Miljøbeskyttelse i øvrigt.  

Klagevejledning 
Afgørelsen kan i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 42 ikke påklages til anden ad-
ministrativ myndighed (BEK nr 1393 af 21/06/2021). 

Søgsmål 
Opmærksomheden henledes på miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, vedrørende søgs-
mål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve afgørelsen ved domstolene, skal 
sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort klageberettigede. 

 

Med venlig hilsen 

Lone Annbritt Jacobsen  
Miljømedarbejder 


