TEKNIK OG MILJØ

Assing Sogn Jagt- og Skytteforening
Vorgodvej 2C
6933 Kibæk
Att.: Aage Møller
[klovhøj2012@yahoo.dk]

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
www.herning.dk
Kontaktperson:
Jesper Thomsen
Lokal 96 28 80 44
mikjt@herning.dk
Sagsnummer:
09.00.00-P19-44-09

CVR-nr.: 35164553
P-nr.: 1018513265

Dato 17. december 2015

Miljøtilsyn den 30-09-2015

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 30-09-2015 gennemført
et varslet miljøtilsyn på Assing Sogn Jagt- og Skytteforening, Vorgodvej 2C,
6933 Kibæk.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var repræsenteret af Aage Møller, Erik Heesgård, Morten
Rytter Jensen og Frank Vestergaard.
Tilsynet blev foretaget af Jesper Thomsen.
Vi modtager gerne bemærkninger til afrapporteringen indenfor 14 dage.
Herefter betragtes indholdet at stemme overens med de faktiske forhold, og
tilsynsbrevet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsenii. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke. Offentliggørelsen sker på
www.herning.dk/offentlighoering.
Konklusion
Miljøtilsynet gav ikke anledning til håndhævelser.
Bemærkninger om egenkontrol
Der er ikke fastsat vilkår om at skydebanen skal ikke indsende egenkontrolmålinger.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Der har været anvendt blyhagl på banen fra 1992 indtil det generelle forbud
mod brug af blyhagl på skydebaner i 1993.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af listepunkt J203 i Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om
godkendelse af listevirksomhed.
Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse af 04-06-1998 Miljøgodkendelse af 4. juni 1998. Godkendelsen omfatter
eksisterende flugtskydebane og planlagt riffelbane.
Påbud af 13. maj 2013 om revision af egenkontrolvilkår vedr. driftsjournal.
Revurdering af miljøgodkendelse
Herning Kommune kan 8 år efter meddeles, af en miljøgodkendelse tage denne op til revision.
Herning Kommune har besluttet at foretage en revurdering af skydebanens miljøgodkendelse. Revurderingen foretages blandt andet, fordi vilkårene i miljøgodkendelsen er utidssvarende og vanskelige at føre tilsyn med.
Desuden er der af Miljøministeriet fastsat standardvilkår for miljøgodkendelse af skydebaner.
Assing Sogn Jagt- og Skytteforening vil blive orienteret når revisionen påbegyndes.

Med venlig hilsen
Jesper Thomsen
Miljømedarbejder

Vedlagt:
Tilsynsrapport
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Lov om miljøbeskyttelse. Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015.
ii Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013.
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