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Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 18-08-2015 gennemført
et miljøtilsyn på Sdr. Felding Jagtforening, Blåbjergvej 3, 7280 Sønder-Felding.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Alle virksomhedens
fysiske miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.
Virksomheden var efter aftale med Jesper Bertsen ikke repræsenteret ved
tilsynet.
Tilsynet blev foretaget af Henrik Thimsen.
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 anledning til:
1. Bemærkning omkring opsamling af hele lerduer og forladninger
2. Bemærkning om indsendelse af oplysninger fra ”Driftsjournal”
1. Bemærkning omkring opsamling af hele lerduer og haglskåle
Ifølge skydebanens miljøgodkendelse skal hele skydeområdet jævnligt
rengøres for plasthylstre (haglskåle) og hele lerduer.
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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

Ved tilsynet kunne der i nedfaldsområderne konstateres en del hele lerduer og forladninger.
Eftersom nedfaldsområderne ligger i et engområde med høj vegetation vurderer Herning Kommune, at det kan være vanskeligt at overholde vilkåret, hvis vegetationen ikke
holdes nede.
En løsning kunne være, at der foretages en slåning af vegetationen i de primære nedfaldsområder.
2. Bemærkning om indsendelse af oplysninger fra ”Driftsjournal”
Eftersom driftsjournalen ikke blev gennemgået ved tilsynet skal Herning kommune anmode Sdr. Felding Jagtforening om at følgende oplysninger indsendes inden den 4.
september 2015:
dato for tømning af interne affaldslagre af hhv. patronhylstre og lerduerester,
mængde opsamlet og bortskaffet lerduemateriale,
antal anvendte lerduer
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 1976 indtil det generelle forbud mod brug af blyhagl på skydebaner i 1993.
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 11-08-1999
Påbud om revision af egenkontrolvilkår vedr. driftsjournal 13-05-2013
Brugerbetaling
Kommunen skal ikke opkræve brugerbetaling for tilsynet.
Hvis der er spørgsmål, der vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg kontaktes på
96288103 eller mikht@herning.dk.
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 miljøgodkendelser er utidssvarende
og vanskelige at føre tilsyn med.
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Desuden er der af Miljøministeriet fastsat standardvilkår for miljøgodkendelse af skydebaner.
Sdr. Felding Jagtforening vil blive orienteret når revisionen påbegyndes.

Med venlig hilsen
Henrik Thimsen

Vedlagt:
Tilsynsrapport
i

Lov om miljøbeskyttelse. Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.
ii Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 497 af 15. maj 2013.
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