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1. Resume
Vestereng Skydebane, Vesterengvej 26, 8200 Aarhus N består af to skiveskydningsbaner i form af en 25 meter pistolskydebane og en 50 meter skydebane til
skydning med pistol og revolver, salonpistol og salongevær. Skydebanen er etableret i 1989, og brug af banen er hidtil reguleret efter miljøgodkendelse af 27.
april 1999, der blev stadfæstet af Miljøstyrelsen den 12. oktober 2000 med en
mindre vilkårsændring.
Skydebaneanlægget ønskes udvidet med en 50 meter skydebane til bialthlon, der
er en disciplin i kombineret løb og skydning med salonriffel efter skydeskiver. Banen ønskes etableret på et afgrænset område, der ligger umiddelbart sydøst for
skiveskydningsbanerne. Det areal som skydebanen ligger på, har tidligere været
anvendt til en militær riffelskydebane, og arealet er omkranset af høje jordvolde,
der udgør en del af riffelskydebanens kombinerede støjdæmpning og sikkerhedsforanstaltninger. Skydebanen til biathlon er opdelt i to afsnit af en eksisterende
vold i midten, og arealet ønskes også anvendt til bueskydning, air soft/hardball
riffel og pistol, der ikke er godkendelsespligtige aktiviteter.
Skydebaner er omfattet af Miljøstyrelsen standardvilkår, der skal benyttes ved miljøgodkendelser. Denne miljøgodkendelse er derfor udformet som en ny samlet miljøgodkendelse, der omfatter både de to eksisterende skiveskydningsbaner og den
nye bane til biathlonskydning.
Skydebaneanlægget er beliggende i kommuneplanens delområde 14.06.09RE, der
er udlagt til rekreative formål i form af støjende fritidsanlæg. Nærmeste boliger
ligger i en afstand af 330 meter mod nordøst og 350 meter mod syd. Den væsentligste miljøpåvirkning af omgivelserne fra skydebaner er skudstøj. Beregninger af støjen viser, at skudstøjen fra den nye biathlonbane er væsentligt lavere
end skudstøjen fra det eksisterende anlæg, og begge overholder kravene for nye
skydebaner i Miljøstyrelsens Skydebanevejledning, der er mere restriktive end
kravene for eksisterende skydebaner i forhold til skudstøj.
Skydebaner er ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsens krav om VVM-pligt, da
disse er ikke omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2. Udvidelse af skydebaneanlægget med et nyt afgrænset areal, kan derfor gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport jf. miljøvurderingslovens § 21.
På baggrund af ovenstående hensyn og de fastlagte vilkår vurderes, at skydebaneanlægget vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne / indvirkning
på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.
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2. Miljøgodkendelse
På grundlag af oplysningerne i fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse modtaget den 6. november 2020 med støjberegning samt supplerende oplysninger
modtaget den 19. november 2020, meddeles hermed godkendelse til skydning på
de to eksisterende skiveskydningsbarer samt til bialthlonskydning på et nyt afgrænset areal bag jordvolde umiddelbart sydøst for de to skiveskydningsbaner.
Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, § 33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.
Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår der er anført nedenfor,
overholdes straks fra start af drift herunder i indkøringsperioden.
Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i
god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Sikkerhedsmæssige forhold
Miljøgodkendelsen omfatter ikke sikkerhedsmæssige forhold ved brug af våben.
Disse forhold reguleres af politiet. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente
politiets sikkerhedsgodkendelse af det udvidede skydebaneanlæg.

Tilsynsmyndighed
Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.
Tilsynet udføres af Aarhus Kommune, Virksomheder og Jord.

Øvrige miljøgodkendelser
Følgende tidligere meddelte godkendelse af skiveskydningsbaner af 27. april 1999
med Miljøstyrelsens ændring af 12. oktober 2000 ophæves samtidigt med, at
denne miljøgodkendelse meddeles.
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3. Vilkår for miljøgodkendelsen
3.1.

Generelt

3.1.1.

Godkendelsen til ibrugtagning af den nye biatlon skydebane bortfalder, hvis
denne ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato.

3.1.2.

Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

3.1.3.

Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra
de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.

3.1.4.

Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
-

Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.

-

Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.

-

Indstilling af driften for en længere periode.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.
3.1.5.

Der skal ved enhver skydning på skydebanerne være en ansvarlig person til
stede, der kan sikre, at skydningen gennemføres i overensstemmelse med godkendelsens vilkår.

3.2.

Støj

3.2.1.

Skydebaneanlægget, herunder støjdæmpende foranstaltninger, skal til enhver tid
være indrettet, som det er forudsat i de støjberegninger, der er lagt til grund for
godkendelsen. Tilsynsmyndigheden kan forlange landinspektørattest til dokumentation for, at forudsætningerne er opfyldt, dog højst hvert andet år. (Standardvilkår 3)

3.2.2.

Skydning på skydebaneanlægget med de mest støjende våbentyper må ikke give
anledning til et højere støjniveau end nedennævnte værdier:
60 dB(A)I målt i boligområder rundt om skydebaneanlægget.
60 dB(A)I målt ved Skejby Sygehus.
65 dB(A)I målt i områder til kontor og institutioner.
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3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

Der må kun skydes på 25 m og 50 m banen på følgende dage og tidspunkter:
Mandag – fredag

kl. 07.00 – kl. 22.00

Lørdage

kl. 09.00 – kl. 22.00

Søn- og helligdage

kl. 09.00 – kl. 22.00

Der må kun skydes på biathlon-banen på følgende dage og tidspunkter:
4 hverdage pr. uge

kl. 08.00 – kl. 22.00

12 weekender fra 1. april til 30 september

kl. 09.00 – kl. 22.00

9 weekender fra 1. oktober til 31. marts

kl. 09.00 – kl. 22.00

Der må kun skydes med følgende våben på skydebaneanlægget:
25 m bane:
Pistol og revolver, kaliber .32 og .38 (våbenklasse 7)
Salonpistoler 5,6 mm (våbenklasse 10)
50 m bane:
Salongeværer 5,6 mm (våbenklasse 9)
Salonpistoler 5,6 mm (våbenklasse 10)
Biathlon-banen:
Salongeværer 5,6 mm (våbenklasse 9)

Kontrol af støj
3.2.6.

Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet
er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.
Målingerne skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens til enhver tid
gældende vejledning om måling af støj fra skydebaner p.t. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1995 om beregning og måling af støj fra skydebaner. Dokumentationen
skal udføres af et målefirma, der af Miljøstyrelsen er godkendt til at foretage beregninger og/eller målinger af støj fra skydebaner.
Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.
Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse.
Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.
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3.3.

Affald

3.3.1.

Patronhylstre skal opsamles efter hver skydning. (Standardvilkår 9)

3.3.2.

Alt affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening.
Der henvises i øvrigt til det til enhver tid gældende affaldsregulativ for Aarhus
Kommune (se www.aarhuskommune.dk).

3.3.3.

Ønskes ikke-genanvendeligt farligt affald bortskaffet på anden vis end via den
kommunale ordning, skal fritagelse søges hos Teknik og Miljø, Virksomheder og
Jord, Aarhus Kommune.
https://www.aarhus.dk/virksomhed/miljoe/erhvervsaffald/forebyg-og-sorter-affaldet/farligt-affald/

3.4.

Sikring mod jord- og grundvandsforurening

3.4.1.

Skydebanen til biatlon skal etableres med effektive kuglefangskasser bag skydeskiverne på alle 16 baner, så anslag af projektiler i endevolden minimeres.

3.4.2.

De eksisterende skydebaner skal etableres med effektive kuglefangskasser bag
skydeskiverne på alle baner senest den 1. januar 2022, så anslag af projektiler
i endevolden minimeres.

3.4.3.

Interne affaldslagre af patronhylstre og blyholdigt kuglefang må kun opbevares på
overdækkede og befæstede arealer. Lagrene skal tømmes mindst 1 gang årligt.
(Standardvilkår 11 - justeret)

3.4.4.

Ved ophør af driften skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for
at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe arealet tilbage i en miljømæssig acceptabel stand. En redegørelse for disse foranstaltninger
skal fremsendes til tilsynsmyndighedens accept senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. (Standardvilkår 1 – justeret)

3.4.5.

Virksomheden skal ved ophør af anvendelse til skydebane foranledige, at endevolde undersøges for jordforurening med bly. En redegørelse for udførelse af disse
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undersøgelser skal fremsendes til tilsynsmyndighedens accept senest 3 måneder,
før driften ophører helt eller delvist. (Standardvilkår 2 – justeret)

3.5.

Egenkontrol

3.5.1.

Driftsjournal
Følgende skal efter hver skydedag registreres i en driftsjournal, der skal kunne
fremvises ved tilsyn:
-

Dato og ugedag samt start- og sluttidspunkt for skydningen for hver af de 3
baner (25 meter, 50 meter og biathlon)

-

Antallet af skud som mål for ophobning af bly i kuglefang fordelt på de 3 baner (25 meter, 50 meter og biatlon)

-

Anvendte våbentyper eller våbenklasser fordelt på de 3 baner (25 meter, 50
meter og biathlon)

-

Dato for tømning af interne affaldslagre af patronhylstre,

-

Dato for tømning af kuglefangskasser og renovering/udskiftning af kuglefang
med angivelse af mængde og bortskaffelsessted.

(Standardvilkår 12 - justeret)
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4. Vurderinger
4.1.

Miljøteknisk vurdering
Vestereng Skydebane består af en 25 meter pistolskydebane samt en 50 meter
skydebane til skydning med salonpistol og salongevær. Pistolskydebanen er etableret med 30 standpladser, fordelt på 3 afsnit med hver 10 standpladser, og 50
meter skydebanen er ligeledes etableret med 30 standpladser.
Skydebaneanlægget ønskes udvidet med en 50 meter skydebane til biathlon, der
er en disciplin med kombineret løb og skydning med salonriffel efter skiver. Arealet ønskes opdelt i to særskilte afsnit, hver med 8 standpladser og med en eksisterende vold i midten. Banen ønskes både anvendt til træning og til stævner.
Da der foreligger standardvilkår for skydebaner, skal disse bringes i anvendelse
ved en ny samlet miljøgodkendelse for hele anlægget ved udvidelse af et anlæg.
Derfor omfatter denne miljøgodkendelse både de to eksisterende skiveskydningsbaner og den nye bane til biathlonskydning med salonriffel.

4.1.1.

Placering/fysisk planlægning
Skydebaneanlægget er beliggende i kommuneplanens delområde 14.06.09RE, der
er udlagt til rekreative formål i form af støjende fritidsanlæg. Nærmeste boliger
ligger i en afstand af 330 meter mod nordøst og 350 meter mod syd.
Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser, men uden for de nuværende indvindingsområder. Nærmeste vandværk ligger i en afstand af ca. 3,5
km mod nordøst (Kasted Vandværk).

4.1.2.

Natura 2000 områder og bilag IV-arter
Der er ikke nærtliggende beskyttede områder som Natura2000, § 3-områder,
fredninger eller lignende, og der er ikke registreret forekomst af beskyttede arter
i henhold til habitatdirektivets bilag IV i området omkring anlægget eller på selve
anlægget. Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige naturområder, og
bilag IV-arter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold
til bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af
naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer).
Det er således Virksomheder og Jords vurdering, at det konkrete projekt, ikke
kræver udarbejdelse af en egentlig konsekvensvurdering for bilag IV-arter eller
NATURA 2000 områderne.
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4.1.3.

Bedste tilgængelige teknik
Godkendelsen er udarbejdet med Miljøstyrelsens standardvilkår for skydebaner.
Disse standardvilkår er udformet, så de svarer til den bedste tilgængelige teknik
(BAT) for den pågældende virksomhedstype.
I godkendelsen er desuden fastlagt krav om etablering af kuglefangskasser bag
alle skydeskiver på den nye biathlonbane og på de af de eksisterende baner, der
ikke har kuglefangskasser for at minimere anslag af projektiler i jordvolde og
deraf følgende blyforurening af jorden.

4.1.4.

Forurening
Støj:
Støj fra skydebaner i form af skudstøj er den væsentligste miljøpåvirkning af omgivelserne fra anlægget. Der skydes med følgende våbentyper:
Pistol og revolver, kaliber .32 og .38 (våbenklasse 7)
Salonpistol 5,6 mm (våbenklasse 10)
Salongevær 5,6 mm (våbenklasse 9)
De Danske Skytteforeninger har foretaget beregninger af støjen fra skiveskydningsbanerne i forbindelse med miljøgodkendelsen i 1999 med følgende resultater
for skudstøjen i dB(A)I for skudretning mod nordøst:
Våbenklasse

Beregningspunkter
M1

M2

M3

25 m bane, kaliber .32/.38

61

60

54

50 m bane, salonpistol

63

60

60

50 m bane, salongevær

54

37

38

M1. Kontor- og institutionsområdet.
M2: Boligområdet ved Bodøvej
M3: Skejby Sygehus
På baggrund heraf er miljøgodkendelsen i 1999 meddelt i henhold til forskrifterne
for nye skydebaner jævnfør Miljøstyrelsens Vejledning om skydebaner nr. 1,
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1995, der er mere restriktive end forskrifterne for eksisterende skydebaner. Anvendelsen af anlægget til skydning alle ugens dage til kl. 22.00 er på baggrund
heraf fastlagt under forudsætning af, at skudstøjen ved omkringliggende boligområder ikke overstiger 60 dB(A)I. Miljøstyrelsen har stadfæstet denne afgørelse
den 12. oktober 2000, og styrelsen har her lagt vægt på, at støjbelastningen fra
anlægget ikke overstiger 60 dB(A)I ved boliger. Samtidigt angiver styrelsen i afgørelsen, at det ikke tillægges afgørende vægt, at støjniveauet ved kontor- og institutionsområdet nordøst for banerne overskrider vejledningens støjgrænse med
op til 3 dB, da disse områder er mindre støjfølsomme end boliger.
Ansøgningen om biathlonskydning med salonriffel på en 50 meter bane er vedlagt
en støjberegning udført af Dansk Miljørådgivning A/S med følgende resultater for
skudstøjen i dB(A)I ved mest udsatte boliger:

Våbenklasse

Salongeværer 5,6 mm (våbenklasse 9)

Skudretning
NV

NØ

SV

47

70

69

Skydning i den planlagte retning mod nordvest giver således anledning til 47
dB(A)I, der er væsentligt mindre end den nuværende skudstøj, der er beregnet til
60 dB(A)I ved omkringliggende boligområder. På baggrund heraf vurderes, at den
nye skydebane til biathlon ikke vil give anledning til støjgener. De fastlagte støjgrænser i den tidligere miljøgodkendelse på henholdsvis 60 dB(A)I ved omkringliggende boligområder og Skejby Sygehus samt 65 dB(A)I ved områder udlagt til
offentlige formål er derfor videreført uændret i denne samlede godkendelse.
Luftforurening:
Der er ingen luftafkast fra skydebanen. Opvarmning af klubhuset foregår med elvarme.
Spildevand:
Sanitært spildevand fra skydehuset afledes til det kommunale kloaksystem. Der
afledes ikke nogen former for processpildevand fra anlægget.

Affald:
På 50 meter banen er der etableret kuglefang i metalbeholdere, hvor blyet opsamles. Det samme gælder for 10 af de 30 standpladser ved 25 meter banen. Kuglefang
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i endevoldene uden kuglefangskasser er hidtil blevet udgraves årligt efter anvisning
fra politiet. Bly fra endevold og fra kuglefangskasser samt messing fra patronhylstre
sælges til genbrug. Blandet brændbart affald opsamles i container og bortskaffes
via renovationsordning. Evt. oplag af bly og messing er placeret indendørs indtil
bortskaffelse.
Jord og grundvand:
Der er ikke noget oplag af olieprodukter, kemikalier eller flydende farligt affald på
anlægget, der kan udgøre nogen risiko for forurening af jord og grundvand.

4.1.5.

Begrundelse for fastsættelse af vilkår
Støj:
Vilkårene om brug af anlægget og skudstøj er meddelt i henhold til forskrifterne
for nye skydebaner jævnfør Miljøstyrelsens Vejledning om skydebaner nr. 1,
1995,
Jord og grundvand:
Ved ophør af anvendelse af arealet til skydebane, skal blyforureningen i endevolde undersøges og bringes tilbage i en miljømæssig acceptabel stand i henhold
til de fastlagte vilkår i forhold til evt. anden anvendelse af arealet. Som følge af
kravet om etablering af kuglefangskasser bag skydeskiverne på alle baner vil anslaget af projektiler i jordvoldene blive reduceret væsentligt og dermed vil risikoen for jordforureningen med bly blive minimal.
Standardvilkår:
Enkelte af Miljøstyrelsens standardvilkår for skydebaner er justeret eller udeladt,
bl.a. fordi, at disse både er udformet til brug for flugtskydningsbaner og skiveskydningsbaner:
Standardvilkår 2: Afsnit om flugtskydningsbaner er udeladt.
Standardvilkår 4, 5, 6, 10 og 13 er udeladt, da disse vilkår vedrører flugtskydningsbaner.
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Standardvilkår 7 og 8 om annoncering af skydeplan er udeladt jf. Miljøstyrelsens
afgørelse for foreningens skiveskydningsbane af 12. oktober 2000, og en vurdering af at vilkåret fortsat ikke er relevant, da der må skydes på anlægget alle
ugens dage året rundt.
Standardvilkår 11: Vilkåret er justeret således, at affald fra kuglefang er tilføjet,
og der er stillet krav om opbevaring på overdækket areal. Affaldstyper fra flugtskydebaner er udeladt.

4.2.

Udtalelser fra andre
Projektet har været sendt til udtalelse ved Aarhus Vand A/S, der har svaret følgende: ”Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser men, uden
for de nuværende indvindingsområder. På baggrund af Virksomheder og Jords notat omkring håndtering af eventuelle forureninger ved udvidelsen, dateret den 5.
november 2020, har Aarhus Vand ingen bemærkninger.”

4.3.

Bemærkninger til udkast
Udkast til miljøgodkendelse har været i høring hos Finn Danielsen, der er formand
for Vestereng Skydebane.

4.4.

Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen
Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.
Aarhus Kommune vurderer desuden, at virksomheden / anlægget kan drives på
stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for støj - der er anvendt som vilkår i godkendelsen vurderes at kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vurderes
at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.
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5. Klagevejledning
5.1.

Klage over afgørelsen
Klage over afgørelse om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
•
Ansøger
•
Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
•
Sundhedsstyrelsen
•
Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret
over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
•
Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.
Hvordan klager man
En klage skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Teknik og
Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, som videresender klagen til
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er anført på side 2.
Du logger på Klageportalen via https://kpo.naevneneshus.dk , borger.dk eller
virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID. Når du er inde i Klageportalen skal du vælge
hvilket nævn, som skal behandle klagen. Her skal du vælge: Miljø- og Fødevareklagenævnet.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Teknik og Miljø i Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af vejledningen
på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i
klagen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, bedes du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220
Brabrand, e-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk.
Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Du kan få yderligere vejledning og læse mere om klage- og gebyrordningen på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:
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https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
Betingelser, mens en klage behandles
Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler
en klage, med mindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at
de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

5.2.

Søgsmål
En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6
måneder fra offentliggørelsen.
Søgsmålsfristen er anført på side 2.

5.3.

Offentlighed
Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato
er anført på side 2. Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen:
Navn

E-mail adresse

Vestereng Skydebane, att. Finn

finn@fiber.dk

Danielsen
Sundhedsstyrelsen

sst@sst.dk, senord@sst.dk og stps@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening

dn@dn.dk

Friluftsrådet

aarhus@friluftsraadet.dk

Aarhus Vand A/S

aarhus@aarhusvand.dk

Grønne Områder, att. Gorm Halskov

goh@aarhus.dh

17

6. Bilag og lovgrundlag
6.1.

Sagens akter
Miljøansøgningen og bilag hertil er ikke vedhæftet godkendelsen. Materialet kan
ses ved at rette henvendelse til Teknik og Miljø.

6.2.

Lovgrundlag
Lov om miljøbeskyttelse: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr.
1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse.
Godkendelsesbekendtgørelsen: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse
nr. 2255 af 29. december 2020 om godkendelse af listevirksomhed.
Standardvilkårbekendtgørelsen: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse
nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.
Miljøvurderingsloven: bekendtgørelse nr. 973 af lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25. juni 2020.
Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1995 om beregning og måling af støj fra skydebaner
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