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SPORT & FRITID 
Kultur og Borgerservice 
Aarhus Kommune 

Tlf. 89 40 48 27 
e-mail: sport-fritid@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Ansøgning om tilskud fra 

Pulje til miljøvenlige tiltag for at mindske spredning 
af gummigranulat fra kunstgræsbaner 

Alle felter skal udfyldes 

Ansøgeren 

Ansøger 
Navn CVR-nr. 

Kontaktoplysninger 
Formandens navn Telefon 

Adresse, postnr. og by e-mail 

Kontaktperson for projektet Telefon 

Adresse, postnr. og by e-mail 

Projektet 

Periode 

Projektet forventes gennemført i perioden 
Startdato Slutdato 

Projektbeskrivelse 

Evt. tegninger, fotos eller andet materiale skal vedlægges. Herunder også et tilbud på de beskrevne foranstaltninger.
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Beskrivelse af miljømæssige gevinster 

Momsforhold - se momsnotat vedr. tilskud til foreninger, selvejende institutioner mv. 

Er I eller påtænker I at blive momsregistreret 
ved SKAT i relation til udlejning af hele eller 
dele af den facilitet, der modtages tilskud til? 

Ja % Nej 

Er I momsregistreret i relation til andet? 
Ja % Nej 

Budget for udgifterne til projektet – specificeret anlægsbudget skal vedlægges. 
Hvad er udgifterne til projektet inkl. moms 

 

Kr. 

Evt. momsrefusion fra SKAT som følge af momsregistrering i relation til faciliteten Kr. 

Samlede nettoanlægsudgifter til projektet (udgifterne til projektet inkl. moms fratrukket evt. momsrefusion fra SKAT) Kr. 

Ansøgt tilskud 
Størrelse af det ansøgte tilskud 
(max. 75% og max. kr.300.000,-) Max. 75 % 

Kr. 

Driftsudgifter 

Medfører projektet driftsudgifter 
Nej Ja 

Driftsbudget skal vedlægges, hvis projektet medfører sådanne udgifter. 

Oplysninger om kunstgræsbanen 

Hvem ejer kunstgræsbanen? 

Hvem ejer grunden? 

Hvornår er der modtaget tilskud fra Aarhus 
Kommune til anlæg af banen? 

Formandens underskrift 

Jeg erklærer på tro og love, at de ovenfor afgivne oplysninger er korrekte samt at have læst 
”Betingelser for ansøgning” på blankettens sidste side 

Dato Underskrift 

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder i henhold til lovgivningens bestemmelser. Hvis du ønsker det, skal kommunen 
meddele hvilke oplysninger, der behandles om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet. 
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Pulje til miljøvenlige tiltag for at mindske spredning 
af gummigranulat fra kunstgræsbaner 

Etablering af kunstgræsbaner med infill af gummigranulat er fortsat det foretrukne valg blandt fodboldklubberne i 
Aarhus. De seneste år har der været fokus på foranstaltninger, der mindsker spredningen fra banerne, som bander 
langs trådhegn og flisekanter. Aarhus Kommune ønsker at gå skridtet videre. 

Derfor udvides den eksisterende ”Pulje til alternative løsninger for kunstgræsbaner – Videnpulje for kunstgræsba-
ner” til også at give tilskud til miljøvenlige foranstaltninger på kunstgræsbaner med infill af gummigranulat med det 
fokus at minimere spredning af gummigranulat. 

Betingelser for ansøgning 

Puljen oprettes for at skabe idéudvikling og erfaring for nye løsninger til at mindske spredningen af gummigranulat. 
Det kan f.eks. være udvikling af sluser med ”tør-omklædning” med bænke og skohylder, hvor der kan skiftes mel-
lem fodboldstøvler og -strømper og almindelige sko. Et sted, hvor lommer og tøj kan rystes, så granulatet bliver på 
banen og ikke spredes. Puljen kan også støtte kampagner for adfærdsregulerende tiltag.  

Ansøgere 
Puljen kan søges af både eksisterende og kommende kunstgræsbaneejere med baner med infill af gummigranulat 
(SBR/ELT), og som har modtaget anlægstilskud fra Aarhus Kommune.  

Tilskuddets størrelse 
Der kan opnås et tilskud pr. kunstgræsbaneanlæg på op til 75%, dog max. kr.300.000,-. Der skal vedlægges 
dokumentation for egenfinansiering.

Igangsatte projekter 
Der ydes ikke tilskud til allerede igangsatte projekter, dvs. projekter hvor der er indgået forpligtende aftaler, eller hvor 
arbejdet rent fysisk er påbegyndt, inden der fra Sport & Fritid er givet tilsagn eller afslag om tilskud.  

Krav til energi- og miljøforhold 
Det er en forudsætning, at Aarhus Kommunes krav til energi- og miljøforhold overholdes. Der henvises til bilag 
”Energi- og miljøkrav i forhold til foreninger m.fl. der modtager kommunale tilskud fra Sport & Fritid”.  

Se desuden publikationen ”Miljø- og energirigtigt byggeri i Aarhus Kommune, krav og anbefalinger”. 

Ansøgningsfrist 
Ansøgninger behandles løbende. 

Projektet skal som udgangspunkt være afsluttet inden to år fra bevillingstidspunktet. 

Yderligere information om puljen kan rettes til Sport & Fritid v. Rikke Schultz Nordentoft på telefon 89 40 48 27 eller 
rsch@aarhus.dk. 

Ansøgning om tilskud sendes til sport-fritid@aarhus.dk. 

Pulje til miljøvenlige tiltag på kunstgræsbaner 
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