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Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for etablering af to padelbaner 

 
Vesthimmerlands Kommune har den 10. januar 2022 modtaget jeres anmeldelse om etablering af to 
padelbaner på en eksisterende tennisbane på adressen Sports Allé 6, 9600 Aars. 
 
Projektet betragtes som 10 b), som er opført under kategorien infrastrukturprojekter på bilag 2 i VVM 
loven1.  
 
Afgørelse: 
Vesthimmerlands Kommune træffer hermed afgørelse om, at projektet ikke kræver en 
miljøkonsekvensrapport og derfor ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets 
virkninger på miljøet (der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse) jf. VVM-loven § 21 
 
Vurderingen er foretaget på baggrund af en screening i henhold til kriterierne i bilag 6 i loven.  
 
Konklusionen er, at projektet ved dets art, dimension og placering vurderes ikke at få væsentlig 
indvirkning på miljøet. Screeningsskemaet vedlægges som bilag sammen med ansøgers 
anmeldeskema. 
 
Der er lagt særlig vægt på, at udledning af overfladevand fra banerne ikke udgør en væsentlig risiko for 
jord, grundvand og vandmiljø. Derudover er der også lagt særlig vægt på at padelbanerne etableres på 
en eksisterende tennisbane med en vis afstand til de nærmeste naboer, således at støj ikke forventes at 
blive et problem. Der etableres belysning ved padelbanerne, men er kun tændt i samme omfang som 
den nuværende belysning. 
  
Natura 2000 og forekomst af Bilag IV arter 
Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 1595 af 6. december 2018) skal der foretages en vurdering af om 
projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000- område 
væsentligt. Den overordnede bevaringsmålsætning for Natura 2000-områderne er, at sikre eller 
genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. 
 
Der er ca. 2.800 meter til det nærmeste Natura 2000 område nr. 15 (Nibe Bredning, Halkær Ådal og 
Sønderup Ådal). Projektet vurderes hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at 
påvirke Natura 2000-området eller udpegningsgrundlaget væsentligt. 

 
 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1976  af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
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Flere dyr og planter er optaget på bilag IV efter EF-habitatdirektivet. Der kan potentielt forekomme 
flagermus i området. Det vurderes ikke, at de ca. 20 år gamle enkeltstående buske og træer ved den 
sydlige del af padelbanerne er yngle- og rasteområde for flagermus. Desuden findes stor 
vandsalamander, spidssnudet frø, markfirben og odder i nærområdet, men uden at disse arters yngle- og 
rasteområder påvirkes. 
Samlet vurderes det, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter optaget på 
habitatdirektivets bilag IV, samt deres yngle- eller rasteområder. 
 
Projektet vurderes heller ikke at påvirke rødlistede eller fredede arter. 
 
Sagens oplysninger: 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i VVM-loven. Ansøgningen er vedlagt som bilag. 
 
Afgørelsen er truffet med udgangspunkt i jeres VVM-ansøgning og på baggrund af de miljømæssige 
forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at informere den påtænkte ændring for at få afgjort, om 
ændringen udløser VVM-pligt. 
 
Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt godkendelse til at påbegynde det anmeldte projekt, 
bør I foretage fornyet ansøgning for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede. 
 
En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de er meddelt, 
eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. VVM-lovens § 39. 
 
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der til projektet ikke skal udarbejdes en 
miljøkonsekvensrapport, før kommunen kan meddele tilladelse til det ansøgte. Projektet kan kræve 
andre særskilte tilladelser..  
 
Offentliggørelse:  
Afgørelsen er offentliggjort på www.vesthimmerland.dk den 28. januar 2022.  
 
Klagevejledning: 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter annonceringen af 
afgørelsen. Se vedlagte klagevejledning for nærmere oplysninger om klagefrist m.v. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lene Spillemose Lauridsen 
Miljømedarbejder 



Bilag: 

 Klagevejledning 
 VVM-screening 

 
 
 
Sendt i kopi til:  
 

 Danmarks Naturfredningsforening, dnvesthimmerland-sager@dn.dk og 
vesthimmerland@dn.dk 

 Friluftsrådet, himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk 
 Styrelsen for patientsikkerhed, trnord@stps.dk 
 Vesthimmerlands Museum, byggesag@vmus.dk 

 
 

mailto:dnvesthimmerland-sager@dn.dk
mailto:vesthimmerland@dn.dk
mailto:himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk
mailto:trnord@stps.dk
mailto:byggesag@vmus.dk


Vejledning om klage og søgsmål 

Der kan klages over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen.  
 
Enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som 
formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer 
mindst 100 medlemmer kan klage over kommunens afgørelse. 
 
Se nærmere om klageregler på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside  
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/ 
 
Du skal sende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på 
www.borger.dk eller www.virk.dk – søg efter ’Klageportal’.  
 
Klagen skal være indsendt via klageportalen senest 4 uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort.  
 
Det er belagt med gebyr at klage. Reglerne om dette fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside.   
 
Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven 
være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.  
 
Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt. 
 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Sådan behandler vi dine personoplysninger vedrørende sagsnr.  
09.40.20-K08-1-22 
 
Hvad bruger vi dine personoplysninger til? 
Vi behandler dine personoplysninger for at udføre sagsbehandling på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt 
grundlag. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig. Almindelige personoplysninger er oplysninger 
som fx navn, adresse og ejerforhold på fast ejendom. 
I visse sager videregiver vi personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen. Det kan fx være til andre 
offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller andre borgere, der er part i samme sag. 
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 
Almindelige personoplysninger, behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c 
og e. 
 
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? 
Vi opbevarer og beholder kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger 
oplysningerne til, eller indtil en lovbestemt frist udløber. 
Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, bliver dine personoplysninger slettet, anonymiseret 
eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven. 
 
Hvor har vi oplysningerne fra? 
Vi behandler kun oplysninger, som du selv har givet os, eller som vi modtager fra andre privatpersoner, 
myndigheder, eller virksomheder. Det er fx navn, adresse, og hvilke ejendomme du ejer. 
 
Hvad har du ret til? 
Du har ret til at se og rette oplysninger om dig selv. I visse sjældne tilfælde har du også ret til at få slettet 
oplysninger, til at begrænse behandlingen og at gøre indsigelse imod behandlingen af dine oplysninger. 
Hvis du mener, at vi ikke behandler dine oplysninger korrekt. Kan du klage til Datatilsynet. Se mere på 
datatilsynet.dk/kontakt. Datatilsynet kan også kontaktes på postadressen: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 
2500 Valby. 
 
Vil du vide mere? 
Hvis du gerne vil vide mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, kan du læse mere 
på vesthimmerland.dk/om-kommunen/databeskyttelse. 
 
Hvem er vi, og hvordan kontakter du os? 
Teknik og Miljø er en del af Teknik- og økonomiforvaltningen. Vi varetager den umiddelbare forvaltning af 
kommunens opgaver på teknik- og miljøområdet. Vores kontaktoplysninger er: 
Teknik og Miljø, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Telefon: 9966 7000. Mail: Teknikmiljoe@vesthimmerland.dk. 
 
Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger? 
Se er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands Kommunes databeskyttelsesrådgiver. 
På mail: dpo@vesthimmerland.dk. Med brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, Att.: 
Databeskyttelsesrådgiver. 
 
Her kan du finde lovene 

 EU’s databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 
2016): eur-lex.europa.eu; skriv ”2016/679” i søgefeltet. 

 Arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016): Retsinfo.dk; søg på nummer og årstal. 
 

http://www.datatilsynet.dk/kontakt
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mailto:dpo@vesthimmerland.dk
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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Vesthimmerlands Kommunes screening for miljøkonsekvensvurdering af konkrete projekter (VVM) 
 

VVM Myndighed  Vesthimmerlands Kommune 

Basis oplysninger  
Der er ansøgt om etablering af 2 stk. padelbaner på Sports Allé 6, 9600 Aars,  matr. nr. 3c Aars By, Aars. 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Projektet omfatter etablering af 2 stk. padelbaner af typen Ítalian Padel Deluxe´. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Aars Tennisklub, mail@aarstennisklub.dk 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Kenneth Nielsen, 22232431, kmnielsen89@gmail.com 
 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. Sports Allé 6, 9600 Aars, matr. nr. 3c Aars By, Aars. 

Projektet berører følgende kommuner Vesthimmerlands Kommune 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. Vedlagt 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget 
og projektet 

Vedlagt 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af 
planer og konkrete projekter . 

   x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtig, angiv punktet på bilag 1 

Er anlægget opført på bilag 2 til  lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter  

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

 Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

Projektets  karakteristika:      

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: 

   x Vesthimmerlands Kommune ejer arealet, men Aars Tennisklub har brugsret til arealet. 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 
 

    Selve padelbanerne måler 10x20 m pr. bane. Padelbanerne etableres med permeabel 
drænasfalt. Mængden af befæstede arealer vil således ikke blive øget. 



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 er ikke behov for grundvandssønkning iforbindelse med projektet.  
 
2 stk. padelbaner á 200 m2 pr. stk = 400 m2 i alt. 
 
Padelbanerne etableres med permeabel drænasfalt. Mængden af befæstede arealer vil 
således ikke blive øget. 
 
Padelbanerne består af en stålrammekonstruktion med vægge af glas og stålgitter i 4 
meters højde. Der er ingen loft/tag på banerne hvorved m3 kan være vankeligt af 
definere. 
 
Master til belysning af banerne er 6,7 meter høje og er monteret på selve banerne. 
 
Forud for etablering af banerne opgraves og bortskaffes eksisterende asfaltbelagt 
tennisbane idet dennes levetid er opbrugt. 
 
Der henvises i øvrigt til vedlagt skitsemateriale for nærmere illustration af 
padelbanernes størrelse 

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 vurderes ingen behov for råstoffer i anlægsperioden. 
 
Anlægning omfatter indbygning af bundsikringsgrus hvorpå permeabel drænasfalt 
udlægges som bund i padelbanerne. 
Selve padelbanerne leveres som præfabrikeret ´samlesæt´. 
 
Anlæg forventes at finde sted i perioden 1/4-2022 – 1/6-2022. 

Projektets  karakteristika: Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej 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 

 

    Der vil i anlægsfasen blive tilkørt bundsikringsgrus, drænasfalt, beton til punkfundament 
og levering af selve stål/glas konstruktionen. Transport til og fra projektet vil således 
være meget begrænset. 

 
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: 
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående 
ordninger: 

    Der vil ikke være nogen former for årlige mængder af affald fra projektet. 
 
Bunden på padelbanerne bliver udført som permeabel drænasfalt hvorved regnavnd 
blot vil nedsive lokalt på matriklen som det også er tilfældet på de omkringliggende 
tennisbaner. 

Projektets  karakteristika: Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?    x  



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

   x  

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

x     

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

   x  

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

x     

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

Projektets  karakteristika: Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? x     

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

 (x)   Der findes umiddelbart ingen vejledende støjgrænser for padelbaner. Det vurderes at 
bedste bud er at tage udgangspunkt i  ”Kløvermarksrapporten” der er udarbejdet for 
kunstgræsbaner, da der er visse ligheder mellem kunstgræsbaner og padelbaner. I 
Kløvermarksrapporten fremgår det, at støjgener fra boldbaner på 50-55 dB(A) også om 
aftenen og i weekenden kan være acceptable. 
Grundet placeringen af padelbanerne i en vis afstand til de nærmeste tre 
beboelsesejendomme (ml. 50-100 m til skel på beboelsesejendomme) vurderes det 
umddelbart ikke, at der vil opstå væsentlige støjgener fra padelbanerne.  

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

 x    

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

 x    

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

   x  

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

x     

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

x     

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

 x   
 
x 

Det kan ikke udelukkes at der kan være begrænsede, kortvarige støvgener i 
anlægsfasen men der forventes ingen støvgener i driftsfasen.  



21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 
 

   x 
x 

 

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   Hver padelbane belyses af 4 lysmaster monteret på selve banen. Hver lysmast er 
forsynet med 2 stk. 200W LED lamper. Lamperne er fokuseret mod banearealet 
hvorfor belysning af udenomsarealer må anses som meget begrænsede. 
 
Det oplyses at der på tennisanlægget i forvejen er etableret lysmaster af 
tennisbanerne. Ny belysning af padelbanerne vil således ikke medfører andet indtryk 
af området end det opleves i dag. 

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 Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle 
formål? 
 

 x   Lokalplanen udllægger området til offentlig og rekreative formål med fokus på idræt og 
sport m.v. 

24a. Kan projektet gennemføres i henhold til gældende 
kommuneplanrammer: 

 x    

1.1 Bymønster og udvikling  x    

1.2 Byvækst i OSD-områder  x   Anlægget er ikke placeret i OSD 

1.3 Detailhandel x     

1.4 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav  x    

1.5 Særlige virksomheder og aktiviteter  x    

2.1 Varmeforsyning x    Udendørs baner - uopvarmede 

2.2 Vindmøller x     

2.3 Højspænding x     

2.4 Trafik og transport x     

2.5 Havne x     

2.6 Affald x     



3.1 Sommerhusområder x     

3.2 Overnatning x     

3.3 Golfbaner x     

3.4 Motor- og Skydebaner  x    

3.5 Anvendelse af vandløb, søer og kystvande x    Ikke omfattet af kommuneplanretningslinje 3.5 

3.6 Kolonihaver x     

4.1 Jordbrug og de særlig værdifulde landbrugsområder x    Ligger midt i byzone, og dermed udenfor områder med landbrugsinteresser 

4.2 Skovrejsning x    Ikke omfattet af kommuneplanretningslinje 4.2 

5.1 Landskab  x   Er placeret bynært og påvirker ikke landskab i væsentlig grad. 

5.2 Natur 
 

x    Ikke omfattet af Grønt Danmarkskort (Kommuneplanretningslinje 5.2) 

5.3 Geologi x    Ikke omfattet af kommuneplanretningslinje 5.3 

5.4 Kulturarv  x    

5.5 kystnærhedszonen x     

5.6 Lavbundsarealer x    Ikke omfattet af kommuneplanretningslinje 5.6 

5.7 Oversvømmelse  x   Området omkring tennisbanerne er jf. Vesthimmerlands Kommuneplan udpeget delvis 
som område med risiko for oversvømmelse of delvis som område med væsentlig 
risiko for oversvømmelse. Udpegningen forventes ikke at have indflydelse på 
anvendelsen af banerne. Den ændrede anvendelse ændre ikke på disse forhold. 

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

   x Skovbyggelinje er ophævet 

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

   x  

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

x    Ikke udlagt som råstofområde. 



28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? x    Ikke omfattet af kommuneplanretningslinje 5.5 

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 Nej, men rydning af enkelte træer 

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

   x Nej 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

    Ca. 60 m mod øst ligger beskyttet sø (forsinkelsesbassin) 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?    x Nej, området er tennisbane i dag. Mod syd er der enkeltstående træer/buske – ca. 20 år 
gamle. 

 
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.     Ca. 4,6 km mod vest ligger kirkefredning Haubro Kirke 

Projektets placering Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

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

    Ca. 2,8 km mod øst ligger Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og 
Sønderup Ådal. 

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

   x  

35. a Vil en eventuel grundvandssænkning medfører påvirkninger i 
forbindelse med selve sænkningen og afledte påvirkninger i 
forbindelse med bortledning af vand?  

x    Der udføres ikke grundvandssænkninger i forbindelse med projektet 

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   Området omkring tennisbanerne er jf. Vesthimmerlands Kommuneplan udpeget delvis 
som område med risiko for oversvømmelse of delvis som område med væsentlig risiko 
for oversvømmelse. Udpegningen forventes ikke at have indflydelse på anvendelsen af 
banerne. Den ændrede anvendelse ændre ikke på disse forhold. 

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

x     



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)? 
Er der andre kummulative forhold? 
 

    Anlægget placeres på det der i dag er en eksisterende tennisbane. Det kan ikke 
udelukkes, at der i begrænset omfang støjmæssigt vil være kummulation mellem de 
andre tennisbaner og padelbanerne, men påvirkningen vurderes ikke at være 
væsentlig. 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning 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? 

    Ansøger oplyser, at der ikke er foretaget særskilte tilpasninger af projektet idet det i 
forvejen ikke vurdere at skade miljøet. 

Projektets placering, ekstra punkter i forhold til 
anmeldeskema udfyldes kun af myndigheden 

Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

43. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse: (opsummering punkt 2 , 3 og  24) 
herunder ændring af lokal- og kommuneplan 

   x Anvendelse er offentlige og rekreative formål som projektet rummer.  

44. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:    x Ingen sårbare vådområder i nærheden. 

48. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker: 

   x Ligger midt i idrætsområde, hvor der i forvejen er tennisbaner. 

49. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder – 

 
Nationalt: 

 
Internationalt (Natura 2000): 

 
Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes 
området at rumme danske rødlistearter: 
Opsummering punkt 31, 32 og 34 

   x Natura 2000-væsentlighedsvurdering 
Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 1595 af 6. december 2018) skal der foretages 
en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter 
kan påvirke et Natura 2000- område væsentligt. Den overordnede bevaringsmålsætning 
for Natura 2000-områderne er, at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for 
de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. 
 
Der er ca. 2.800 meter til det nærmeste Natura 2000 område nr. 15 (Nibe Bredning, 
Halkær Ådal og Sønderup Ådal). Projektet vurderes hverken i sig selv eller i forbindelse 
med andre planer og projekter at påvirke Natura 2000-området eller 
udpegningsgrundlaget væsentligt. 
 
Bilag IV - indledende vurdering  
Flere dyr og planter er optaget på bilag IV efter EF-habitatdirektivet. Der kan potentielt 
forekomme flagermus i området. Det vurderes ikke, at de ca. 20 år gamle enkeltstående 
buske og træer i den sydlige del af padelbanerne er yngle- og rasteområde for 
falgermus.Desuden findes stor vandsalamander, spidssnudet frø, markfirben og odder i 
nærområdet, men uden at disse arters yngle- og rasteområder påvirkes.. 
Samlet vurderes det, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter optaget 
på habitatdirektivets bilag IV, samt deres yngle- eller rasteområder. 
 
Projektet vurderes heller ikke at påvirke rødlistede eller fredede arter. 



50.  Kan anlægget påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er 
overskredet: 

 
Overfladevandt: 

 
Grundvand: 

 
Naturområder: 

 
Boligområder (støj/lys og Luft): 

    
 
 
 
 
 
 
x 

 
Vedr.risiko for udvaskning af MFS: Det valgte underlag (PE med infill af kvartssand) 
forventes ikke at give udfordringer i forhold til udvaskning af stoffer. Underlaget på 
padelbanerne består af kunstgræs, der fyldes med sand og ikke gummigranulat. 
Spredning af mikroplast til omgivelserne forventes derfor at være minimal, der sker 
ligeledes ikke spredning af gummigranulat via fodtøj. 
 
Udvaskningen af andre stoffer forventes at være minimal. Tilsendte databla viser en 
minimal udvaskning af zink, tin og DEHP. Jf Miljøstyrelsens rapport er der ikke risiko for 
overskridelse af jord- og grundvandskvalitetskriterier. Rapporten viser en meget lille 
nedtrængningsdybde. Udvaskede stoffer i det omfang vil primart findes i jordoverfladen. 
 
Udvaskningen fra underlaget er langt mindre end tilsvarende mulibane med 
gummigranulat. 
 
Det vurdres at udledning af overfladevandet fra baneanlægget ikke udgør en risiko for 
jord, grundvand og vandmiljø. 
 

51. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:    x Projektet er placeret i byzone på et areal der i dag anvendes til tennisbane. Der er 
enkelte naboer i nærheden. 

52. Kan anlægget påvirke: 

Historiske landskabstræk: 

Kulturelle landskabstræk: 

 
Arkæologiske værdier/landskabstræk: 

Æstetiske landskabstræk: 

Geologiske landskabstræk: 

    
x 
x 
 
 
x 
x 
 
x 

. 
 
 
 
 
 
Hele Aars er et område med meget arkeologi 

53. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning: 

   x  

54. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:     Nærområdet 

55. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:     Meget begrænset, da der kun er ganske få naboer tæt på projektområdet. 

56. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen område: 

   x  

57. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 

Enkeltvis: 

Eller samlet: 

    
x 
x 

 

58. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:    x  
59. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:    x  



60. Er påvirkningen af miljøet – 

Varig: 

Hyppig: 
 

Reversibel: 

    
 
 
 
x 

Der vil være støj fra banerne i de omfang de vil blive benyttet, det forventes at være 
dagligt.   
 
Påvirkningen af miljøet forventes at være reversibel i det den ophører hvis brugen af 
banerne ophører. 

Konklusion      
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 

 
 
 
 
 
 
 

  x Det vurderes ikke, at projektet vil medføre væsentlige gener for miljøet. 

 
 

Dato: 28. januar 2022 Sagsbehandler:  Lene Lauridsen 

 

 
 
 
 
 
 
  



Bilag 1: Skitse over baner 
 

  



Bilag 2: Oversigtskort 
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