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Revurdering af miljøgodkendelse

Lunde Skytteforening har 16. december 2018 indsendt ansøgning om 
ændring af skydebanen på Højevej 27 (5771). Supplerende materiale er 
fremsendt 16. maj 2019.

Aktiviteten er hidtil reguleret af miljøgodkendelsen dateret 17. april 2001. 

Ændringen består i at den kombinerede 25/50 meter bane ombygges så 
de 10 geværbaner reduceres til 5 og der etableres 10 nye pistolbaner. De 
pistolbaner er alle opført med 3 m frembygning, der fungerer som støjslu-
ser (Skydehus S med frembygning). Der ønskes mindre justeringer af 
våbenklasser og skydetider.

Der er fremsendt detaljeret støjberegning udført af Sweco, som beskriver 
støjudbredelsen ved de nye våbenklasser – med, såvel som uden støj-
dæmpning ved skydehusene. Beregningen godtgør at støjniveauet (med 
støjdæmpning ved skydehuse) ikke overstiger det i skydebanevejlednin-
gen anviste niveau, og dokumenterer at de ansøgte våbenklasser kan 
anvendes på skydebanen.

Da der sker væsentlige ændringer af såvel indretning samt tilladte vå-
benklasser, er der jf. skydebanevejledningen1 udarbejdet en revurdering 
af miljøgodkendelsen.

Denne miljøgodkendelse erstatter eksisterende godkendelse fra 2001.

Skydebaner er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen2 listepunkt 
J 203 ”Udendørs skydebaner” – hvortil der i afsnit 15.4 er udarbejdet 
standardvilkår efter standardvilkårsbekendtgørelsen3.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.

1 Vejledning fra Miljøstyrelsen, Nr. 1 (1995) Skydebaner
2 Bekendtgørelse nr. 1517 af 7. december 2016 om godkendelse af 
listevirksomhed
3 Bekendtgørelse nr. 1474 af 12 december 2017 om standardvilkår i godkendelse 
af listevirksomhed, 
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Kommunens afgørelse: 

Der meddeles hermed jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 41a stk. 2 
en revurdering af miljøgodkendelsen for skydebanen ”Lunde Skytte-
forening”, Højevej 27 (5771) med følgende vilkår:

Generelt 

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndighe-
den herom og der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå 
forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

2. Skydebanen skal ved ophør af anvendelse til skydebane foranledige, 
at endevolde på skiveskydningsbaner undersøges for jordforurening med 
henholdsvis bly og organiske stoffer.

Indretning og drift 

3. Baneanlægget, herunder støjdæmpende foranstaltninger, skal til en-
hver tid være indrettet, således som det er forudsat i de støjberegninger, 
der er lagt til grund for godkendelsen, jf. punkt 5 i afsnit 15.3. Tilsynsmyn-
digheden kan forlange landinspektørattest til dokumentation for, at forud-
sætningerne er opfyldt, dog højst hvert andet år.

Skydetider

Skydebanen vil kunne have aktiviteter alle ugens dage. Disse skal dog 
være afpasset de beregnede antal ugentlige skydedage jf. afsnit om støj. 
For en nærmere definition af periodeafgrænsning og støjgrænser se sky-
debanevejledningen side 36-37.

7. Den ansvarlige for anlægget skal, inden sæsonen starter, lokalt infor-
mere offentligheden, f.eks. i lokalpressen, på hjemmeside el. lign., og 
tilsynsmyndigheden om, på hvilke ugedage og tidspunkter der i løbet af 
sæsonen er planlagt skydning. Der er ikke krav om, at ugedagene med 
skydning er de samme i alle uger af sæsonen. 

8. Ændringer i sæsonplanen skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 4 
uger forud for ændringen og offentliggøres senest 14 dage forud for æn-
dringen.

Affald 

9. Patronhylstre skal opsamles efter hver skydning.

11. Interne affaldslagre af patronhylstre må kun være på befæstede area-
ler. Lagrene skal tømmes mindst 1 gang årligt.
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Egenkontrol 

Driftsjournal 

12. For skiveskydningsbaner skal følgende registreres i en driftsjournal:

– antallet af skud som mål for ophobning af bly i kuglefang,

– dato for tømning af interne affaldslagre af patronhylstre,

– anvendte våbentyper eller våbenklasser,

– dato for renovering/udskiftning af kuglefang med angivelse af mængde 
og bortskaffelsessted.

Støj
Skydebanens støjbelastning må ved omliggende beboelse ingen steder 
overstige de 70 dB(A).

Der må på banerne skydes som følger:

Del 1
For den ombyggede 25/50 meter bane giver det mulighed for at skyde 
som følger:
Følgende våbenklasser må anvendes på banen: 7, 9 og 10

Våbenklasse Max.værdi Antal dage 
Dagtimer

Antal dage 
Aften før 22

Bemærkning

7 67,7 4 2
9 60,7 6
10 66,1 6 2

Ved fri position (V-klasse 7 og 10) er der plads til 5 hverdages skydning 
7-22, lørdag 9-16 og søndag 9-13

Del 2
På den eksisterende 25 meter bane gives der mulighed for også at skyde 
med våbenklasse 8.

Følgende våbenklasser må anvendes på banen: 6,7,8 og 10

Våbenklasse Max.værdi Antal dage 
Dagtimer

Antal dage 
Aften før 22

Bemærkning

6 63,7 7 4
7 57,7 7
8 66,8 6 2
10 55,9 7
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Ved fri position (V-klasse 6) er der plads til 3 dages skydning 7-18, heraf 
en dag til 22.

Dagtimerne er defineret i skydebanevejledningens skema s.36 ”Kommen-
tarer til Figur 3) I sommerperioden (maj-aug) defineres dagperioden (lige-
som ved gængs virksomhedsstøj fra 7:00 – 18:00. I vinterperioden (sep-
apr) defineres den som 7:00 – 20:00

Stævner
Herudover vil der fortsat være mulighed for afholdelse af op til 8 stæv-
ner/kurser/øvelser i perioden lørdag 9-20, søndag 9-18

Øvrige miljøregler

Svendborg Kommune henviser til øvrige miljøregler som virksomheden er 
omfattet af, eksempelvis:

- Affaldsbekendtgørelsen, herunder krav om at virksomheden skal føre 
register over produceret affald.

- Svendborg Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ4

Ændringer på virksomheden:

Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til Svendborg 
Kommune inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle 
planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne god-
kendelse.

Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen.

Lov om forurenet jord:

Virksomheden er omfattet af lov om forurenet jord5. Oprensning efter alle 
forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, 
skal betales af forureneren.

Forureneren er ”den der i erhvervsmæssig eller offentligt øjemed driver 
eller drev den virksomhed, eller anvender/anvendte det anlæg, hvorfra 
forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i 
den pågældende driftsperiode” (jf. § 41, stk. 3 i lov om forurenet jord).

4 Svendborg Kommune, regulativ for erhvervsaffald af 24. januar 2017
5 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, LBK nr. 282 af 27. marts 2017
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Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af 
et objektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selska-
bet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er 
sket.

Klagevejledning:

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives senest 09. oktober 2020.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. 
Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for Svendborg Kommune via klageportalen. Når du 
klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for 
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Svendborg Kom-
mune. Hvis Svendborg Kommune fastholder afgørelsen, sender vi 
klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked 
om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den 
uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af 
klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageporta-
len, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. 
Vi videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, 
du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på hjemmesiden 
for Nævnenes Hus: https://naevneneshus.dk/

Søgsmål
Ønskes godkendelsen jævnfør miljøbeskyttelseslovens §101 prøvet 
ved domstolene, skal et søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra 
offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Jacob Haass Svendsen
Miljøplanlægger

Dir. tlf. +4562233437

https://naevneneshus.dk/
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Kopi til: 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 10, 2100 København Ø 
– email: dn@dn.dk
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark,
Sorsigvej 35, 6760 Ribe – email: syd@sst.dk

Bilag

Bilag 1: Miljøteknisk redegørelse.
Bilag 2: Ansøgning fra Lunde Skytteforening.
Bilag 3: Beregning af støj fra skydebane, (Sweco 4. marts 2019)

mailto:dn@dn.dk
mailto:syd@sst.dk
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Bilag 1.

Miljøteknisk redegørelse:

Ansøgningen, af 16. december 2018, ligger til grund for den miljøtekniske 
redegørelse og er et bilag til miljøgodkendelsen.

Der er ved indledende møde i 23. marts 2018 drøftet forskellige mulighe-
der for udvidelse/ændring ud fra foreløbig støjredegørelse. Her fremgik at 
skydning på tværs ikke ville være støjmæssigt muligt. Foreningen arbej-
dede videre med forskellige støjdæmpende tiltag som ville muliggøre æn-
dret baneopbygning

Supplerende bilag er fremsendt 4. marts 2019 (opdateret støjberegning) 
og 16.maj 2019 (antal baner og udført støjdæmpning). Forebyggende 
tiltag er drøftet ved besigtigelse på stedet 19. august 2019.

Et udkast til miljøgodkendelse har været fremsendt til virksomheden d. 
26. juni 2020 og enkelte bemærkninger er efterfølgende indarbejdet.

Ansøger:

Navn: Lunde Skytteforening
Højevej 27
5771 Stenstrup

Kontakt: Jesper Christensen M: 20629126
lundeskytteforening@sydfynsmail.dk

Ejer: forening (Gammelhøj skydebane)

Indretning og drift:

Aktiviteten er hidtil reguleret af miljøgodkendelsen dateret 17. april 2001, 
som hermed bortfalder.

Der ønskes udført mindre ændringer i baners antal og anvendte våbenty-
per.

Ændringen består i at den kombinerede 25/50 meter bane ombygges så 
de 10 geværbaner reduceres til 5 og der etableres 10 nye pistolbaner. De 
pistolbaner er alle opført med 3 m frembygning, der fungerer som støjslu-
ser (Skydehus S med frembygning). Der ønskes samtidig mindre justerin-
ger af våbenklasser og skydetider.

Skydebanen vil fortsat ligge på matrikel 57b Lunde By, Lunde.

mailto:lundeskytteforening@sydfynsmail.dk
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Støj:
For vurdering af de forskellige våbenklassers støjbidrag er der udført be-
regning på de ønskede tiltag udført som miljømåling – ekstern støj. Den 
opdaterede rapport fra SWECO 4. marts 2019 viser, at de ønskede vå-
bentyper kan overholde skydebanevejledningens krav, når der udføres 
støjdæmpning på skydehuset (type Z – lukket skydehus med åbninger 
ved hver standplads- og 3 meter støjsluse ved hver standplads).
Da der foreligger en detaljeret støjrapport gældende for de enkelte vå-
benklasser, er der mulighed for at differentiere i skydetiderne. 

Den gældende miljøgodkendelse gav mulighed for skydning alle hverda-
ge samt weekend i nærmere definerede tidsrum. Med denne revurdering 
ændres såvel standpladser, våbentyper samt støjdæmpende foranstalt-
ninger og revurderingen er derfor behandlet efter figur 3 i skydebanevej-
ledningen gældende for nye skydebaner.

Når støjmålingens maksimalværdi kendes bruges den røde kurve først til 
at bestemme antal mulige ugedage med skydning i dagperioden. Den 
grønne kurve angiver derefter hvor mange ugedage med skydning i aften-
perioden der endvidere er plads til. Den blå kurve angiver endeligt hvor 
mange ugedage der kan skydes i natperioden (aftenskydning efter kl. 
22.00).

Der er ikke ansøgt om brug af skydebanen i natperioden.

Del 1
For den ombyggede 25/50 meter bane giver det mulighed for at skyde 
som følger:
Følgende våbenklasser må anvendes på banen: 7, 9 og 10

Våbenklasse Max.værdi Antal dage 
Dagtimer

Antal dage 
Aften før 22

Bemærkning

7 67,7 4 2
9 60,7 6
10 66,1 6 2

Der var ansøgt om 3 aftenskydninger med våbenklasse 7, men det kan 
ikke lade sig gøre ift. støjrapport

Ved fri position (V-klasse 7 og 10) er der plads til 5 hverdages skydning 
7-22, lørdag 9-16 og søndag 9-13

Del 2
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På den eksisterende 25 meter bane gives der mulighed for også at skyde 
med våbenklasse 8.

Følgende våbenklasser må anvendes på banen: 6,7,8 og 10

Våbenklasse Max.værdi Antal dage 
Dagtimer

Antal dage 
Aften før 22

Bemærkning

6 63,7 7 4
7 57,7 7
8 66,8 6 2
10 55,9 7

Ved fri position (V-klasse 6) er der plads til 3 dages skydning 7-18, heraf 
en dag til 22.

Herudover vil der fortsat være mulighed for afholdelse af op til 8 stæv-
ner/kurser/øvelser i perioden lørdag 9-20, søndag 9-18

Luft:

Der forekommer ingen væsentlig luftforurening.

Affald:

Patronhylstre skal opsamles efter hver skydning.

De Interne affaldslagre af patronhylstre må kun være på befæstede area-
ler. Lagrene skal tømmes mindst 1 gang årligt.

Der henvises endvidere til Svendborg Kommunes erhvervsaffaldsregula-
tiv.

Samlet vurdering
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at virksomheden kan overholde 
gældende vilkår.

Følgende standard vilkår er taget ud af godkendelsen, da de kun er rele-
vante for flugtskydebaner:

Vilkår 2.1, 4,5,6 samt 10 udgår og vilkår 2 og 11 rettes til.


