
Jagtforening (JF) retter henvendelse til Danmarks 
Jægerforbund (DJ). DJ og JF drøfter sagen pr. telefon 
og mail.  DJ anmoder JF skaffe vigtige dokumenter, 
der skal indgå i behandling af sagen. 

Når dokumenterne er anskaffet skal skydebanen 
besigtiges, gerne indenfor den første måned. 
Kommunen inddrages om muligt allerede her. 

Derefter sendes en forespørgsel til kommunen, når 
udkastet til et projekt foreligger med ønsker fra JF. 
Sagsbehandling ca. 1- 4 uger alt efter omfang. 

Skydebanen opmåles. Standpladser, skudretninger, 
nedfaldsområder mv. kortlægges. Der beregnes 1-2 dage 
på stedet. Fra DJ konsulent.  Antal af feltdage kan være 
op til 5 dage, hvis der eks. skal opmåles 
støjvolde/sluser.

Politiet skal forhåndsgodkende ombygningen eller 
ændringerne af skydebanen. Dette trin kan være en 
stopklos i processen. Der er ofte lang ventetid på et 
personligt møde på skydebanen og herefter er 
sagsbehandlingstiden ofte på 4-6 uger. 

Kommunen kontaktes igen vedrørende eventuelle 
fredninger og beskyttelser, der skal søges dispensationer 
fra. Forespørgslen kan tage 4-8 uger.  Først når der er 
svar på dette, kan der indsendes en ansøgning om 
dispensation. 

Svar på dispensationsansøgninger kan trække ud. 
Sagsbehandlingstiden hos kommunerne varierer fra 4 
uger op til 12 måneder med høringsfrister og 
høringsberettigede. 
Er ændringerne på skydebanen så store, at der skal 
udarbejdes lokalplan for skydebanen kan dette tage op 
til 6 måneder.  Der kan forekomme egenbetaling for JF

DJ udfærdiger den endelige ansøgning med 
støjberegninger og miljøredegørelse, kortbilag, 
projekttegninger, jordvolde, landzonetilladelse mv. 
Dette tager ca. 1-2 uger alt efter antal ansøgninger vi 
behandler. 

Kommunen behandler den endelige ansøgning. Det kan 
tage mellem 6-12 måneder, dog kommer der oftest et 
udkast til en miljøgodkendelse efter 3-6 måneder. 
Udkastet sendes ud til kommentering og derfra skal det i 
offentlig høring i 4 uger. Eventuelle klager betyder at 
sagen sendes til Natur- og Miljøklagenævnet der er 
øverste myndighed. De har en sagsbehandlingstid på 
denne type sager på ca. 6-12 måneder 

Tilladelsen foreligger. 
Den samlede sagsbehandlingstid vil variere fra skydebane til skydebane. Sagernes omfang og de lokale myndigheders sagsbehandlingstid vil påvirke tiden. 

PROCES FOR MILJØGODKENDELSE AF SKYDEBANER

PROCES I JAGTFORENINGERNE OG I DJ PROCES HOS MYNDIGHEDERNE


