Uddrag af publikationen
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 14001 af 31/03/1995 om skydebaner
1.2 Definition af »skydebane«
Ved en skydebane forstås i denne vejledning et landareal, der regelmæssigt benyttes til skydning med
håndvåben med skarp ammunition.
Ved regelmæssigt forstås, at det samme areal benyttes mere end 5 dage om året.
Beregningsmetoden og målemetoden, der er omtalt i vejledning nr.2/1995, tager alene sigte på en
vurdering af støjen fra faste baneanlæg ved brug af forskellige håndvåben. I bilag 2 er angivet eksempler
på, hvad der forstås ved faste baneanlæg.
For at lette administrationen og sætte denne i rimelig relation til skydeaktivitetens forureningsmæssige
betydning fastsættes, at aktiviteter på sjældent benyttede skydepladser , der
kun anvendes i op til 5 dage om året inden for tidsrummet kl. 7  21 på hverdage eller 9  16 på
lørdage og,
kun samtidigt benyttes af få personer (op til 20 personer pr. dag), og som ligger i en rimelig afstand,
hvilket i dette tilfælde vil sige 300 meter fra den nærmeste bolig og dennes udendørs
opholdsarealer i retning mod det til skydningen benyttede areal, og
hvor der ikke er faste baneanlæg,
ikke skal miljøgodkendes, men reguleres gennem påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42. Som et
eksempel herpå kan nævnes træning til jagtprøver o.l. Vær opmærksom på at der her alene er tale om en
mulighed – ikke en rettighed.
Herudover kan der forekomme arrangementer, der må betegnes som enkeltstående og af midlertidig
karakter, hvilket er ensbetydende med, at der ikke foreligger en godkendelsespligt i henhold til
miljøbeskyttelseslovens § 33. De ovenfor angivne retningslinjer (afstand, antal personer, skydetidspunkt)
kan i disse tilfælde fraviges efter forudgående aftale med tilsynsmyndigheden.
Miljømæssig regulering af disse sjældent benyttede skydepladser eller arrangementer sker i øvrigt efter
miljøbeskyttelseslovens § 42. Af hensyn til de omboende bør der foretages forudgående annoncering eller
anden form for aftale af de planlagte aktiviteter.
Indendørs skydebaner skal ikke godkendes efter Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, men skal forud for
etablering anmeldes til kommunalbestyrelsen efter bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr.
367 af 10. maj 1992, kapitel 1, men skal dog godkendes af politiet.
Jagt skal heller ikke godkendes efter Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.
Til den ansvarlige for den planlagte aktivitet!
Den planlagte aktivitet på en sjældent benyttet skydeplads skal meddeles tilsynsmyndigheden – dvs.
kommunen – skriftligt i god tid før aktiviteten skal foregå, og godkendes altid af politiet – der dog har
mulighed for at fravige fra reglen jf. BKG nr. 294 af 23/04/2004 om skydebaner.

