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Høringssvar vedr. ny anbefaling til beregning af støjniveauer
fra udendørs skydebaner, hvor der anvendes haglvåben.
Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har med interesse gennemlæst Miljøstyrelsens udkast til
en ny anbefaling til beregning af støjniveauer fra udendørs skydebaner, hvor der anvendes
haglvåben.
Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)’s formål er at udbrede kendskab til og udvikle
skydesporten som idræt. Herunder at fremme foreningers adgang til tidssvarende skydeanlæg for
konkurrencevåben (små- og storkalibrede rifler, pistol/revolvere, luftvåben og haglgeværer), som er
et idrætsredskab under Danmarks Idrætsforbund.
Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har ca. 31.500 medlemmer i 363 skytteforeninger der
bedriver folkeoplysende virksomhed på mange af landets civile skydebaner. En del af vores arbejde
består i at bistå vi vores medlemsforeninger med de forhold der gør sig gældende som forening i
Danmark. Herunder om miljø-, støj- og baneforhold.
Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har de følgende kommentarer og bemærkninger til
udkast til ny beregning af støjniveauer fra udendørs skydebaner, hvor der anvendes haglvåben:
1. At Miljøstyrelsen i anbefalingen præciserer, at de angivne værdier er vejledende og at de
skal sammenholdes med de øvrige lokale forhold på skydebanen og målingstidspunktet.
Herunder eksempelvis meteorologiske, geologiske og landskabsmæssige forhold.
2. At Miljøstyrelsen i anbefalingen præciserer, at der i forbindelse med konkrete vurderinger af
udendørs skydebaner anlægges et helhedsmæssigt skøn for hvilke foranstaltninger, som
praktisk og økonomisk reelt kan bidrage til at reducere en væsentlig mer-forurening i forhold
til den eksisterende miljøgodkendelse (jf. miljøbeskyttelsesloven § 41, stk. 1). Herunder
eksempelvis om en forøgelse på 1,5-3,9 dB i udgangsværdi udgør en sådan væsentlig merforurening, der kan registreres som en hørbar forskel af det menneskelige øre, og hvilke
praktiske og økonomiske foranstaltninger der ud fra et proportionalitetsprincip i givet fald
skal iværksættes.
3. At Miljøstyrelsen i anbefalingen opfordrer kommunerne til, at skytteforeningerne, som de
primære brugere af skydebanerne, inddrages i arbejdet med at beregne og håndtere en
eventuel mer-forurening ved et forøget støjniveau fra udendørs skydebaner. Herunder at
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skytteforeningerne kan have indflydelse på, hvad den betragter som det mindst indgribende
middel, som medfører formålets opfyldelse (at få nedbragt støjen til den grænse, der er
fastsat i vilkårene i miljøtilladelsen).
4. At Miljøstyrelsen i anbefalingen angiver, at kommunerne, modsat teksten i udkastet, vil
kunne dispensere for anvendelse af anbefalingen til beregning af støjniveauer ved
midlertidige arrangementer, der ikke skal miljøgodkendes. Eksempelvis sportslige
konkurrencer og nationale og internationale mesterskaber.
5. Generelt vil vi, af hensyn til en effektiv og ensrettet sagsbehandling i landets 98 kommuner,
opfordre til, at Miljøstyrelsen i anbefalingen i højere grad vejleder kommunerne i, hvordan
anbefalingen skal fortolkes ved at uddybe, eksemplificere eller guide kommunerne i
fortolkningen.
6. I forlængelse af punkt 5 ovenfor vil vi, for at sikre en ensartet sagsbehandling af
skytteforeningerne på tværs af landets kommuner, opfordrer til, at Miljøstyrelsen tydeligt
definerer ”nye skydebaner”, som er omfattet af de lavere grænseværdier, og hvordan
”eksisterende skydebaner” defineres.
Giver ovenstående bemærkninger anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakte
generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) Lars Green Bach på mail
lgb@skytteunion.dk eller telefon +45 29 35 25 03

Med venlig hilsen

Lars Green Bach
generalsekretær
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