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Miljöprövningsdelegationen
Diarienr: 551-3675-2019

Enligt Miljöprövningsdelegationens beslut 2020-02-05 och dom meddelad i Mark- och
miljödomstolen 2020-10-16 ska en redovisning göras av Falköpings sportskytteklubb och inlämnas till
Miljöprövningsdelegationen senast ett år efter att domen vunnit laga kraft.
Härmed redovisar Falköping jakt och sportskytteklubb de konsekvenser som MB beslut 2020-10-16
har inneburit för föreningen, samt redovisning av utredningsuppdrag och förslag om bullerdämpande
åtgärder för en vidare verksamhet.

Redovisning av utredningsuppdrag för Falköpings Sportskytteklubb
Redovisning av bulleråtgärder
Kompletterande bullerutredning har gjorts av WSP Environmental Sverige (bilaga Ula) Där framgår
bullerspridning vid varje bana för olika kalibrar inklusive .357 på pistolbanan. Där redovisas även vilka
effekter som några förslag på bullerdämpande åtgärder skulle kunna ge.
Klubben har för avsikt att:
1.

vid inskjutningsbanan (80m) förlänga den bullerdämpande delen av skjutbåset till 5 meter

för att klara riktvärdet på 65 dB vid närmaste fastighet.
att vid viltmål (80m) förlänga den bullerdämpande förlängningen av skjutbåsen till 3,5 meter
för att klara riktvärdet på 65 dB vid närmaste fastighet.
3. Vid viltmål (50m) behövs inga ytterligare åtgärder då kulfångsvallen har tillräcklig höjd
(minimum 5 meter)
4. Vid Trapp- och Skeet-banorna planeras en bullerdämpande vall. Förhandlingar pågår med
kommunen (som vi arrenderar marken av) om när den kan komma till stånd och vad det kan
komma att kosta. I dagsläget kan vi inte sätta ett pris på denna åtgärd då det bland annat är
avhängigt från varvi kan få fram massor, transportsträckan för dessa samt maskinkostnader
för konstruktion av vallen. Kostnaden för detta beräknas bli mycket hög.
5. Vid pistolbanan har vi för avsikt att bygga ut skjutkurerna med en bullerdämpande skärmar
vid 15 av de 30 skjutplatserna som avser skjutplatser för grovkalibriga vapen samt höja
kulfångstvallen till 8,5 meter och förlänga de yttersta delarna på båda sidorna. Även här
2.

pågår förhandlingar med kommunen angående vallen.
Tidplanen för ovanstående åtgärder som avser skjutbåsen beräknas påbörjas under hösten/vintern
2021/2022 för att bli klart under försommaren 2022. Vi har fått hjälp av en snickare med att göra en
kostnadsberäkning av materialkostnaden för dessa åtgärder och vi har fått en offert på cirka
120 000 kr. Därtill kommer arbetskostnaden för bygget som i dagsläget är oklar. Det står dock klart
att vi kommer att vara tvungna att leja in snickare och vi håller på att titta på olika lösningar för
detta.
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Vad det gäller de bullerdämpande vallarna är det beroende av kommunens utredningsarbete av
flygplatsområdet (som ligger alldeles intill vår skjutbana), kommunens budgetprocess och till sist,
tillgänglighet av maskiner och arbetskraft. Vi har god kontakt med kommunen i detta ärende men vi
kommer inte att få klartecken för byggnation av bullerdämpande vallar innan kommunen är klar med
den pågående utredningen av flygplatsområdet. Kostnaderna beror på åtkomsten av tippmassor,
kostnader för transporter och markarbeten mm, men beräknas bli mycket stora. Hur och i vilken mån
kostnaden kan fördelas och en tidsplan för arbetet kan idag inte redovisas.

Redovisning av effekter av ålagda begränsningar i tider, antal skott och kalibrar
Konstaterat är att detta "prövoår" med begränsningar i tider, antal skott och kalibrar har haft stora
konsekvenser för klubbens verksamhet och inneburit en stor minskning av antalet medlemmar.
Begränsningarna har inneburit:
Uppehållet på två hela månader har inneburit att vi inte har kunnat delta i de allsvenska serierna för
lerduva, pistol och viltmål på grund av att vi inte kunnat skjuta flera av de i tävlingen ingående
omgångarna (man skjuter på hemmabanan och rapporterar in resultaten). (Se bilagorna U2a-d, där
de missade omgångarna är gulmarkerade). Vi har även missat SM och regionala tävlingar då vi ej
kunnat träna inför dem.
Tiderna har varit mycket problematiska framför allt för hagel och kulskyttet då det där alltid är
endast en skytt i taget som kan skjuta. Skyttarna får där stå i kö i långa tider för att få möjlighet att
skjuta sina serier. Tidsbegränsningen gör att varje skytt endast hinner skjuta en eller kanske två serier
per kväll och det har för många skyttar känts meningslöst. Så få skott på en hel träningskväll bidrar
minimalt till ökad skjutskicklighet och känns ofta som bortkastad tid.
Vi har tre olika hagel skyttediscipliner som ska samsas på hagelbanorna (trap, skeet och sporting)
men bara två kvällar i veckan med skytte tillåtet fram till kl 20,00. Detta har fått till följd att
sportingskyttet i princip legat nere under detta år på grund av bristande tider. Trapp och skeet har
under många år haft sina träningskvällar på de kvällar vi har haft tid fram till kl 20,00. Sportingens
träningsdag begränsades sålunda till kl 16-18. Detta har medfört att endast ett fåtal skyttar
överhuvudtaget har haft möjlighet, på grund av sina arbetstider, att komma ut till skjutbanan under
kvällar med skjuttidens början kl. 16:00 och längd (2 timmar). Denna förutsättning gör det svårt och
meningslöst att ordna för, och genomföra sportskytte, detta gäller även för trap- och skeetbanan.
Genomförandet av Jägarexamen har varit mycket problematiskt då medlemmarna har ansett att
jägarexamenseleverna har lagt beslag på deras träningstider och även förbrukat en stor del av den
begränsade tilldelade skottmängden. Detta är fullt förståeligt då nybörjare kräver både tid och
mängdträning för att nå den erforderliga skicklighet som krävs för att klara en jägarexamen.
Många av jägarexamenseleverna söker, efter genomgången utbildning, medlemskap i föreningen.
Detta innebär att jägarexamensutbildningarna är en betydande aktivitet förvår medlemsrekrytering.
Många av dem som går utbildningen är ungdomar och yngre vuxna.
Jägarexamen fyller en stor funktion för att utveckla och bibehålla en aktiv jägarkår. Detta behövs för
en kontinuerlig och relevant viltvård med stor samhällsnytta.
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Under året har föreningen fått säga nej till de Jaktlag (cirka 25 stycken) som normalt, varje år, hyr in
sig på vår bana för att träna inför höstens jakt. Vi har varit tvungna att prioritera våra medlemmar.
Det finns få jaktskyttebanor i regionen och vi kan bara hoppas att jaktlagen hittat någon annanstans
att träna. I värsta fall kan träningen ha uteblivit för dem. Ur miljö- och säkerhetssynpunkt är det
också att beklaga då viss risk finns att de jägare som har egen mark kan lockas till att träna eller
skjuta in sina vapen på sin egen mark istället för på en skjutbana under kontrollerade former. Viktigt
att komma ihåg i detta sammanhang, är att på skjutbanan gör det inget om man missar målet och
gör ett "dåligt skott". Ett dåligt skott i skogen, beroende på oträning eller bristfälligt inskjutet vapen,
orsakar lätt en skadskjutning med onödigt lidande till följd. Detta gäller lika för såväl jaktlagen,
jägarexamenseleverna samt våra egna medlemmar.
Att situationen för regionens jägare allvarligt försämrats avseende deras möjligheter till träning inför
och under jaktsäsong är något som Svenska jägareförbundet ser allvarligt på. De har därför inkommit
med en skrivelse som Falköpings Sportskytteklubb vill bifoga denna redovisning (se bilaga U2e). I
denna skrivelse redogör de kort för situationen i regionen, konsekvenserna av en bristande
skytteträning samt lite om den samhällsnytta jägarkåren bidrar med.
För pistolskyttarna har begränsningen inneburit att endast vapen i kaliber .22 (vapenklass C) får
användas på pistolbanan. Detta har fått mycket stora konsekvenser. Vapenklass A, vapenklass B,
Revolver och Svartkrut, som alla avser grövre kalibrar, har under detta år inte fått skjutas på vår
bana. Nästan alla skyttar, utom nybörjarna, skjuter grövre kalibrar än .22 och när man åker på en
tävling skjuter de allra flesta i flera (ofta tre) vapenklasser. Bullerpåverkan från flera av dessa pistoler
är lägre än för till exempel ett hagelgevär, endast de grövsta kalibrarna på vapnen har en bullernivå
som liknar ett hagelskott.
Pistolen har 5-årslicenser, till skillnad från gevären som har livstidslicenser. Detta innebär att
licenserna måste förnyas hos polisen vart 5 år. För att kunna förnya sina licenser kräver polisen ett
föreningsintyg (polisens blankett 551.24) där det intygas att skytten varit aktiv med sitt vapen minst
fyra gånger per år de senaste två åren och även klarar en skjutskicklighet motsvarande Svenska
pistolförbundets krav för guldmärket. Polisen beviljar inga undantag för restriktioner på en
pistolbana. Detta medför att det idag är omöjligt för Falköpings sportskytteklubb att utfärda ett
föreningsintyg för andra pistoler än kaliber .22, vilket innebär att skytten kommer att tvingas till att
avyttra sitt vapen.
Våra landslagsskyttar har inte under rådande omständigheter möjlighet till tillräcklig träning. Idag har
vi tre skyttar som ingår i landslagen förTrapp, Sporting och Svartkrut. Samma problematik finns för
de cirka 21 skyttar som är kvalificerade för att få delta i SM-tävlingar.
En viktig del i klubbens verksamhet är att anordna regionala tävlingar. De behövs för att motivera till
träning och ökad skjutskicklighet, för att träffa skyttar från andra klubbar och utbyta erfarenheter
samt inte minst för att det förväntas att vi "drar vårt strå till stacken" för att det ska finnas tillräckligt
många tävlingar i regionen. Dessa tävlingar är dessutom en viktig inkomstkälla för klubben då det
ofta kommer ett ganska stort antal skyttar till dem. Ett stort deltagarantal innebär även att en tävling
tar längre tid att genomföra och vi har konstaterat att den tidsram vi fått oss tilldelad för att
genomföra dessa tävlingar är i snålaste laget.
Under detta år har vårt medlemsantal sjunkit drastiskt efter att i flera år ha ökat varje år. Under år
2020 hade vi 392 medlemmar. Nu i oktober 2021 (då alla medlemsavgifter med god marginal bör
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vara betalda) har vi endast 267 betalande medlemmar. Detta innebär att vi bara har 68% kvar av våra
tidigare medlemmar.
Medlemmarna har tröttnat då det inte går att skjuta i tillräcklig omfattning (både avseende
tidsaspekten och antalet skott) Många medlemmar har försökt bereda sig plats i närliggande
skytteklubbar men de är inte alltid välkomna då de också har problem av olika slag vid sina banor. En
del har tagit sabbatsår, en del bedriver inget träningsskytte eller har lagt av helt med skyttet. Det är
mycket osäkert hur många medlemmar vi kan få tillbaka inom överskådlig tid om inte situationen
radikalt förbättras inom närtid. De vill ha besked om vad som händer och vilka förutsättningar vi
kommer att råda under.

Ekonomiska konsekvenser
Eftersom medlemsavgiften utgör en stor del av våra intäkter innebär medlemstappet ett stort
ekonomiskt avbräck för oss. Att vi dessutom fått säga nej till Jaktlagen har inneburit ytterligare ett
stort ekonomiskt avbräck. Detta är ett stort problem för oss i detta läge då vi står inför kostsamma
investeringar i bullerdämpande åtgärder på våra olika byggnader samtidigt som vi måste klara drift
och erforderligt underhåll och reinvesteringar av våra anläggningar (byggnader, kastare, älgbanan,
målställningar etc).
Vi behöver även ha en ganska stor likviditet för att under våren kunna köpa in ammunition och
lerduvor som sedan säljs till medlemmar vid träningar och tävlingar under sommarhalvåret. Inköp av
ammunition är ett måste, dels för att nybörjare inte kan köpa ammunition i butik på egen hand då
det krävs vapenlicens för detta, dels för att av miljö- och säkerhetsskäl ha koll på vilken ammunition
som används och även säkerställa att rätt sorts duvor används i våra kastare för att de inte ska
förstöras.
Vilken den ekonomiska belastning som anläggandet av bullervallar kommer att medföra för oss kan vi
idag inte överblicka. Förhoppningsvis kommer kostnaden att kunna fördelas mellan kommunen,
föreningen och eventuellt andra parter på ett sätt som gör att föreningen har möjlighet att leva
vidare.

Önskemål för verksamheten under den närmaste tiden:
Eftersom vi inser att vi inte kan få de villkor vi egentligen vill ha, då den bullerdämpande vallen inte
finns på plats, har vi kompromissat och försökt hitta en nivå som kan fungera utan att de
verksamhetsmässiga och ekonomiska påfrestningarna blir allt för stora.
Tidsförslag
Under det närmast kommande året (innan bullervallen kunnat byggas):
Det bör vara samma tider som gäller för sommar och vinter. Ljuset (skyttet kräver dagsljus) och kylan
(inte tillåtet att skjuta på frusna kulfångstvallar enligt SäkB) begränsar skjuttiderna naturligt så någon
ytterligare begränsning behövs ej. Att inte ha "krångliga tider" som blir svåra att komma ihåg över
tid, minskar dessutom risken för att skytte råkar ske utanför tillåten tid. Det är ju allmänt känt att
Sida 4 av 6
Page 4 of 62

FALKÖPINGS

i§|
'^Aryr^'^

Falköpings Sportskytteklubb

skyltar som suttit uppe ett tag inte "syns" då man blivit så van att se dem. Att då växla mellan olika
skjuttider för olika månader innebär därför att tidsskiften lätt missas.

Kaliber .22:
All skjutning med kaliber .22 bör kunna skjutas fritt eftersom bullernivåerna vid närmaste bostadshus
finns långt under NFS 2005:15 rekommenderade värden (även utan bullerdämpande åtgärder).
Många andra skjutbanor har det så (även banor i Stockholm).
Övriga kalibrar:
Söndagar och måndagar skjutfria
Tis, ons, tors 9,00-20,00
Fre 9-18
Lör 9-16
2 st Jaktstigar (hagel) per år på lördagar 9-16
2 st tävlingar (alla dicipliner) per år söndagar 9-16 (Tillsynsmyndighet informeras senast tre veckor
innan aktuell tävling)
Skjutfritt på helgdagar samt midsommar-, jul- och nyårsafton.
Ingen organiserad träning under juli månad vilket innebär drastisk minskad aktivitet på skjutbanorna.
Endast personer med egen licens och egen nyckel (begränsad krets) har möjlighet till egen träning
och inskjutning av vapen inför exempelvis SM och landslagsuppdrag.
Antal skott
Under det närmast kommande året (innan bullervallen kunnat byggas):
Antalet skott bör inte begränsas. Antalet skott kan dock rapporteras in till Miljösamverkan östra
Skaraborg varje år om så önskas.
Noterbart är att antalet skjutna skott inte kan öka obegränsat eftersom antalet begränsas av de
skjuttider vi har att förhålla oss till. Rent praktiskt kan inte hur många skott som helst avlossas inom
en viss tid då det, som tidigare påtalats, endast är en skytt åt gången som kan skjuta på kul- och
hagelbanorna.
I det nu gällande avtalet från 1983 står:
"Klubben beräknar att 32 000 "...", totalt alltså 64 000 skott per år skall avlossas vid
skytteanläggningen I framtiden."
Meningen är en beräkning som gjordes 1983 med en uppskattning av hur många skott som skulle
kunna tänkas avlossas i framtiden utifrån att skjutbanan skulle byggas ut med en pistolhall med 30
skjutplatser och utifrån de förhållanden som då rådde. Innebörden av detta är att det antal skott som
då beräknades på inget sätt kan betraktas som en maximal övre gräns som ska begränsa
verksamheten som idag bedrivs på skjutbanan. Efter detta härtill exempel många skjutbanor tvingats
lägga ner sina verksamheter av olika anledningar vilket inneburit att de banor som finns kvar har fått
ett markant ökat tryck. En utveckling som då var mycket svår att förutspå.
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Slutord
Som vi redogjort för ovan har detta prövoår haft stora konsekvenser på många sätt, för
verksamheten som sådan, för enskilda medlemmar, för regionens jaktlag och inte minst ekonomiskt.
Vi vill därför hänvisa till Miljöbalken 24 kap 9§ där det står "Tillståndsmyndigheten får inte med stöd
av 5 eller 8 § meddela så ingripande villkor eller andra bestämmelser att verksamheten inte längre
kan bedrivas eller att den avsevärt färsvåras. Lag (2018:1407)."
De tider vi föreslagit ger oss förhoppningsvis en möjlighet att bedriva en verksamhet på en nivå som
innebär att våra medlemmar, jägarexamenseleverna och regionens jaktlag får utrymme till en
godtagbar träningsnivå som inte känns meningslös och som i bästa fall kan ge goda resultat på
tävlingar och en skjutskicklighet som inte innebär onödiga skadskjutningar i skogen.
Vårt förslag rörande antalet skott anser vi vara mycket rimligt. Vi har pratat med ett antal skjutbanor
både i vårt närområde samt i Stockholm och kan konstatera att vårt förslag är paritet med deras
banors tillstånd.

Falköping 2021-12-01

/
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/

Gustav Eckerlid, ordf
Falköpings sportskytteklubb

Falköpings sportskytteklubb
c/o Daniel Tiverman
Blåklintsgatan 36
52141 Falköping
E-post: daniel.b.tiverman@gmail.com
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SAMMANTATTNING
WSP Akustik har på uppdrag av Falköpings Sportskytteklubb gjort beräkningar av
bullerspridningen från skjutverksamhet vid befintliga skjutbanor. Verksamheten vid skjutbanorna är
skjutning med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 mm).
Föreningen har fått ett föreläggande öm att utföra en kompletterande skottbullerutredning med
förslag om bullerdämpande åtgärder.
Uppgiften är att optimering bullerskyddsvallar för att innehålla beräknad ljudnivå 65 dBA,l vid
närmaste bostäder 700 m öster om skjutbanorna.
Resultaten visar att de med de föreslagna åtgärderna är det möjligt att i de beskrivna
beräkningspositionerna öster om skjutbanorna att inga värden erhåller över 65 dBA,l för det
vanligast förekommande vapnen.
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1

INLEDNING

WSP Akustik har på uppdrag av Falköpings Sportskytteklubb gjort beräkningar av
bullerspridningen från skjutverksamhet vid befintliga skjutbanor. Verksamheten vid skjutbanorna är
skjutning med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 mm).
Föreningen har fått ett föreläggande om att utföra en kompletterande skottbullerutredning med
förslag om bullerdämpande åtgärder
Uppgiften är att optimering bullerskyddsvallar för att innehålla beräknad ljudnivå 65 dBA,l vid
närmaste bostäder 700 m öster om skjutbanorna.
Vallar som kan minska ljudnivån för viltmålsbana 80 m och inskjutningsbana kan bli omfattande.
Alternativt kan förlängda skjuthallar göra nytta då den mest utsatt fastigheten inte befinner direkt i
skjutriktningen.

2

OMFATTNING

Ljudnivåberäkningarna har omfattat beräkning av 7 olika banor. Verksamheten omfattar pistolskytte
med bland annat pistol .22 LR, pistol 9 mm och revolver .357 magnum och jaktgevärsskytte. De
vapen och ammunition som används och som är dimensionerande när det gäller skottbullret är
enligt tabell 1 i NV meddelande 7/1984 och framgår nedan.
Skyttet sker i huvudsak från fasta skjutplatser med fasta skjutavstånd. Ljudnivåberäkningarna skall
normalt göras för den grövsta kalibern med den högsta ljudnivån som skjuts på de olika
skjutplatserna men i vissa fall skall beräkningar även genomföras för klenare kalibrar om misstanke
finns att gällande riktvärde för buller NFS 2005:15 kan överskridas.
Beräkningarna för finkalibriga vapen har genomförts i enlighet med en beräkningsmodell som
utvecklats i ett gemensamt nordiskt projekt med Fortifikationsverket som svensk representant. Till
denna modell finns en källdatabas som bland annat är underlag till Naturvårdsverkets
beräkningsmodell (Natur-vårdsverket meddelande 7/1984, Buller från finkalibriga vapen,
Beräknings-modell). Beräkningsmodellen följer även i grunden en modell beskriven i Nordtest
Metod NT ACOU 099" Shooting Ranges, Prediction of Noise” med undantag av beräkning för
projektilsljudet. Denna metod är i enighet med Naturvårdsverkets beräkningsmodell.
Ljudnivåberäkningarna skall uppfylla kraven enligt NV publikation ”Buller från finkalibriga vapen Beräkningsmodell” (NV meddelande 7/84). Naturvårdsverkets beräkningsmodell är en förenkling av
ovanstående modell för att möjliggöra handberäkning av skottbuller.
Beräkningarna har genomförts för ett område av 10*10 km med ett rutnät på 50*50 m. För
beskrivning av terrängens inverkan på ljudutbredningen har digitalt terrängunderlag använts.
Beräknade ljudnivåer avser frifältsvärden under medvindsförhållanden i alla riktningar eller därmed
jämförbara meteorologiska förhållanden. Med medvind menas då en vindriktning från skjutplats till
mottagaren inom en sektor av ±45°. Vid motvindförhållanden blir därför ljudnivån lägre än det som
presenteras i bullerkartorna.

3

UNDERLAG FALKÖPINGS SKYTTEKLUBBS
SKJUTBANOR

Inom området finns flera skjutbanor. Av dessa har 7 olika banor studerats. Skjutbanorna ligger
öster om Falköping.
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Figur 1 Redovisning läge av skjutbanoma.

3.1

UNDERLAG FÖR GENOMFÖRDA BERÄKNINGAR

Skytteanläggningen som studerats avser följande banor;
•

1 pistolbana 25 mhuvudskjutriktning 98 grader med skjuthall

•

1 skeetbana med huvudskjutriktning 120 grader +/- 80 grader

•

1 nordisk trapbana huvudskjutriktning 130 grader +/- 30 grader

•

1 viltmålsbana 50 m huvudskjutriktning 130 grader utan skjuthall

•

1 viltmålsbana 80 m huvudskjutriktning 135 grader +/-10 grader med skjuthall

•

1 inskjutningsbana 80 m huvudskjutriktning 143 grader med skjuthall

De vapen och ammunition som har ingått i beräkningarna och som är dimensionerande när det
gäller skottbullret skall utgå ifrån tabell 1 i NV meddelande 7/1984;
•

Hagelgevär kaliber 12 med 24 gram stålhagelpatroner

•

Jaktgevär 30-06 och gevär .22 LR

•

Pistol .22 long, pistol 9 mm och grovpistol kaliber .357,
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Figur 2

Beskrivning av skjutriktningar för Falköpings SSK

Utifrån kartor och underlag från skytteklubben samt erhållna bilder har en sammanställning gjorts
för respektive skjutbana med beskrivning av vapen, skjutriktningar och bedömning av bullerskydd
vid skjutplatserna. Flygbilder från Eniro och hitta.se samt underlag från skytteklubben har använts
för bedömning av läge av skjutplatser och skjutriktningar.
Kulfångsvallarna för pistolbanan, viltmålsbanorna och inskjutningsbanan har uppskattats till 5 m
höjd och lägen utifrån flygbilder.
Avseende skjuthallar finns fyra alternativ som det finns dokumenterade data på och vilka avses att
väljas utifrån de som stämmer bäst med hur hallarna ser ut idag.
De olika alternativen är öppen skjuthall, skjuthall med öppningsbara frambyggda dörrar {Figur 3)
och Dalgas 3 respektive 5 m från Nordtest metod NT ACOU 099 (Figur 6).
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Figur 3

Skjuthall vid pistolbana 25 m med framåtbyggda skärmväggar
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Skjuthall vid viltmålsbana 80 m med sidoväggar. Denna skjuthall har bedömts att
uppfylla dimensionerna för skjuthall av typ "Dalgas 3 m", se Figur 6.
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Figur 5

Skjuthall vid viltmålsbana 80 m med sidoväggar. Denna skjuthall har bedömts att
uppfylla dimensionerna för skjuthall av typ ”Dalgas 3 m” alternativt "Dalgas 5 m”, se
Figur 6.
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B2. SHOOTING HALLS AND FIRING SHEDS. Al^
The correction due to attanuation of a standard firing shod
with extansions of 3 m atxJ 5 m has baan invastigated at
Dalgas Shooling Centra. The firing shed is made of 22 mm
plywood with sound absorting material on tha wails and the
ceiling. The roof is typically made of corrugated sheets of
asbestcs cement, The sidea and the roof of the oxtension of
ihe firing shed ata made of 22 mm plywood with absorbing
material: alternatively the roof can be made of corrugated
sheets of asbestos cement. The abaorbing material has an
absorption coelfidant of approx. 0.65 in the frequency range
from 500 Hz to 2000 Hz. The distance betwoen separations
is 1.2 m.
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Figum B2. SÅrefcbes of the firng sheof main ofmensloos
^pear in Table B4.
TabloB4. Marn dimensions of the firing sheri, Miere maasumd coiwctions appearin TableBS andB6. Langth <S0’dascribee
the length of the side i«ail!s (orinteriane wals) in front of the firing stand. Roof <90^ signifies trhether the mof continues in front
of the firing stand. Height is the height of the shed above the loor, in most cases the firing stand a eievtted 0.5 m above the
floor. The shed has absorbing material on waiis and ceiling The firing shed is Ikistrated in Figum B2.
Length <90*
Roof<M*
Height
Distance to wall
Duct width
______________________________ m
m
m
Dalgas 5 m
5
yös
2i4
Ö6
12
Dalgas 3 m_______ _______3______ ______yes_____ ______2A____________ 06_________
1J__

Figur 6 Beskrivning av hallar typ Dalgas 3 och 5 m från NT ACOU 099 App 62 (inget krav att
använda asbests cement, det går att använda andra material).

4

BERÄKNINGAR

För beräkningarna har Naturvårdsverkets publikation "Buller från finkalibriga vapen beräkningsmodell" (SNV meddelande 7/1984) använts. För beräkningarna har uppgifter på de olika
vapentypernas akustiska emission erhållits från Naturvårdsverkets databas för skottbuller. Den
akustiska emissionen avser ljudnivå i oktavband (16-8kHZ) på ett avstånd av 10m med tidsvägning
Impuls (35ms).
Som indata till beräkningen har vi använt en höjddatabas samt underlag i form av höjdkurvor från
befintliga kartmaterial. Terrängbeskrivningen har kompletterats med befintliga vallar/plank som
bedömts utifrån foton. Beräkningen tar därför hänsyn till terrängformationen i området.
Beräkningen görs generellt för alternativ med medvind i alla riktningar från skjutplatserna. Generellt
utgår beräkningen från hård markyta (reflekterande) vid utbredning över vatten. Övrig markyta
betraktas som mjuk (ej fullständig reflekterande) i beräkning.
Skogsvegetation har i praktiken en dämpande effekt på ljudutbredningen. Dessa beräkningar har
beräkningarna utförts utan hänsyn till förekomst vegetationsdämpning då bedömningen är att det i
huvudsak är öppen terräng i området.
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Beräkningar har genomförts för skjutning på de olika skjutbanorna. Vid beräkningarna har ljudnivån
från flera skjutpositioner beräknats. Ljudnivån från dessa har dock inte adderats, i stället
presenteras det största bidraget från respektive vapen/skjutbana. Detta är gjort för att ta hänsyn till
skjutning från olika skjutplatser. Smällen från finkalibriga vapen har extremt kort förlopp och även
om flera skyttar övar samtidigt är sannolikheten att två vapen avfyras exakt samtidigt så deras
ljudtryck adderas försumbar. Beräkningen har därför utgått ifrån att man inte erhåller en höjning av
den maximala ljudnivån på grund av att flera skjutplatser används samtidigt. Erfarenhet från
mätningar har visat att man normalt ej får någon förhöjning av den maximala ljudnivån när flera
skyttar samtidigt skjuter enkelskott. Detta förutsätter att man inte skjuter automateld på dessa
skjutbanor.

4.1

BERÄKNINGSALTERNATIV

Pistol skiutbanan
Skjutning från skjuthall med framåtbyggda skärmväggar samt
med skjuthall Dalglas 3 m alternativt 5 m
Befintlig kulfångsvall höjd 5 m
Skjutriktning 98 grader
Beräkningar har utförts för pistol .22 LR, pistol 9 mm och revolver .357 magnum
Kombinerad Skeet/Trao
Huvudskjutriktning 120 grader +/- 80 grader
Hagelgevär kaliber 12 24 gr hagel
Trao
Huvudskjutriktning 130 grader +/- 30 grader
Hagelgevär kaliber 12 24 gr hagel
Viltmål 50 m
Huvudskjutriktning 130 grader utan skjuthall
Befintlig kulfångsvall höjd 5 m
Gevär .22 LR
Viltmål 80 m
Huvudskjutriktning 135 grader +/-10 grader med skjuthall Dalglas 3 m alternativt 5 m
Befintlig kulfångsvall höjd 5 m
Jaktgevär kaliber 30-06
Inskiutninasbana
Huvudskjutriktning 143 grader med skjuthall Dalglas 3 m alternativt 5 m
Befintlig kulfångsvall höjd 5 m
Jaktgevär kaliber 30-06
Beräkningar har genomfört för två fastigheter/platser, se Tabell 1 - Tabell 4, Figur 7 nedan.
Platserna har valts utifrån Lantmäteriets terrängkarta och bedömts vara de närmaste i
omgivningen.
För dessa två beräkningspunkter har olika åtgärds förslag beräknats utifrån att nivån inte ska
överstiga 65 dBA,l. Atgärdsförslagen framgår av Tabell 1 - Tabell 4 där också beräknade ljudnivåer
redovisas. Beräknade ljudnivåer har avrundats till ”hela” dB.
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Tabell 1

Beräkningar av ljudnivå i dBA,l för olika åtgärdssteg för pistolbanan och vapen. Spännet
i resultat beror på skjutplats vänster respektive höger. Läge av förlängd kulfångsvall
framgår av Figur 8.

Vapen/beräkningspunkt

Befintlig
kulfångsvall
höjd 5 m,
längd 46 m

Befintlig
kulfångsvall
höjd till 6 m,
längd 46 m

Befintlig
kulfångsvall höjd
till 6 m,
förlängd till 77 m

Befintlig
kulfångsvall höjd
till 8,5 m,
förlängd till 77 m

Pistol 9 mm/Snösbäck 1:10
skjuthall med framåtbyggda
skärmväggar

66-68 dBA, I

64 - 66 dBA,!

63 - 64 dBA, I

60-61 dBA,l

Pistol 9 mm/Snösbäck 1:10
skjuthall Dalglas 3 m

65-67 dBA,!

63-65 dBA, I

66-63 dBA, I

59 - 60 dBA, I

Pistol 9 mm/Snösbäck 1:10
skjuthall Dalglas 5 m

64-65 dBAJ

61 - 63 dBA.I

60-61 dBA.I

57-58 dBA,!

Pistol 9 mm/Snösbäck 1:6
skjuthall med framåtbyggda
skärmväggar

66-77dBA,l

63-77 dBA, I

63-64 dBA.I

59 - 60 dBA.I

Pistol 9 mm/Snösbäck 1:6
skjuthall Dalglas 3 m

61 - 73 dBA.I

59- 73 dBA.I

58-59 dBA.I

54 - 56 dBA.I

Pistol 9 mm/Snösbäck 1:6
skjuthall Dalglas 5 m

61-72 dBA.I

58- 72 dBA.I

58-59 dBA.I

54-55 dBA.I

Grovpistol. 357/Snösbäck 1:10
skjuthall med framåtbyggda
skärmväggar

71-72 dBA. I

68-69 dBA. I

68 dBA. I

65 dBA. I

Grovpistol.357/Snösbäck 1:10
skjuthall Dalglas 3 m

70 - 71 dBA.I

67 - 70 dBA.I

67 - 68 dBA.I

64 dBA.I

Grovpistol .357/Snösbäck 1:10
skjuthall Dalglas 5 m

67-69 dBA.I

65-67 dBA.I

64 - 65 dBA.I

61 - 62 dBA.I

Grovpistol .357/Snösbäck 1:6
skjuthall med framåtbyggda
skärmväggar

70 - 79 dBA.I

71-79 dBA.I

67-68 dBA.I

Grovpistol.357/Snösbäck 1:6
skjuthall Dalglas 3 m

65 - 75 dBA.I

63 - 75 dBA.I

62 - 64 dBA.I

59 - 60 dBA.I

Grovpistol .357/Snösbäck 1:6
skjuthall Dalglas 5 m

65-74 dBA.I

63- 74 dBA.I

62 - 63 dBA.I

59 - 60 dBA.I

64-65 dBA.I
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Tabell 2

Beräkningar av ljudnivå i dBA, I för olika åtgårdssteg för viltmålsbanan 80 m. Spännet i
resultat beror på skjutriktningar. Läge av kulfångsvall framgår av Figur 8.

Vapen/beräkningspunkt

Befintlig kulfångsvall höjd
5 m och längd 74 m

Befintlig kulfångsvall höjd
5 m och längd 74 m samt
sidoplank höjd 3,6 m,
längd 30 m

Jaktgevär kaliber 30-06
Skjuthall typ Dalgas 3 m
Snösbäck 1:10

65 - 68 dBA, I

52-58 dBA, I

Jaktgevär kaliber 30-06
Skjuthall typ Dalgas 5 m
Snösbäck 1:10

57-62 dBA, I

47-53dBA,l

Jaktgevär kaliber 30-06
Skjuthall typ Dalgas 3 m
Snösbäck 1:6

72 dBA, I

64 dBA, I

Jaktgevär kaliber 30-06
Skjuthall typ Dalgas 5 m
Snösbäck 1:6

64 - 71 dBAJ

58 - 64 dBA,!
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Tabell 3

Beräkningar av ljudnivå i dBA, I för olika åtgärdssteg för inskjutningsbanan 80 m.

Vapen/beräkningspunkt

Befintlig kulfångsvall höjd
5 m,
längd 74 m

Jaktgevär kaliber 30-06 Skjuthall typ Dalgas 3 m
Snösbäck 1:10

64 dBA, I

Jaktgevär kaliber 30-06 Skjuthall typ Dalgas 5 m
Snösbäck 1:10

57 dBA, I

Jaktgevär kaliber 30-06 Skjuthail typ Dalgas 3 m
Snösbäck 1:6

72 dBA,l

Jaktgevär kaliber 30-06 Skjuthall typ Dalgas 5 m
Snösbäck 1:6

64 dBA, I
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Tabell 4

Beräkningar av ljudnivå i dBA, I för olika åtgärdssteg för skeet och trapbanoma. Spännet
i resultat beror på skjutriktningar.

VapenAieråkningspunkt

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

Hagelgevär kaliber 12 24 gr 61- 74
SkeetArap
dBA,l
Snösbäck 1:10

61-74
dBA,l

50-71
dBA,l

53-65
dBA.I

51-65
dBA.I

Hagelgevär kaliber 12 24 gr 63 - 72
Trap
dBA.I
Snösbäck 1:10

63 - 69
dBA.I

50 - 59
dBA.I

50 - 59
dBA.I

50 - 59
dBA.I

Hagelgevär kaliber 12 24 gr 63 - 75
SkeetArap
dBA.I
Snösbäck 1:6

63 - 75
dBA.I

50 - 64
dBA.I

51-69
dBA.I

50 - 65
dBA.I

Hagelgevär kaliber 12 24 gr 70 - 75
Trap
dBA.I
Snösbäck 1:6

70 - 75
dBA.I

58 - 64
dBA.I

56 - 64
dBA.I

58-64
dBA.I
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Figur 9 Beskrivning av förslag på vallar vid skeet och trap banorna, alt 1 och alt 2.
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Figur 10 Beskrivning av förslag på valiar vid skeet och trap banorna, alt 3 och alt 4.

5

REDOVISNING BULLERUTBREDNING PÅ
KARTOR

I bilaga 1 redovisas valda delar av resultat av beräkningarna. Resultatet av beräkningsresultaten
redovisas med i nivålinjer och färgfält i för 55, 60, 65, 70, 75 och 80 dBA,l.
Bilaga 1. sid 1-3
Pistol skjutbanan
Skjutning från skjuthall med framåtbyggda skärmväggar
Skjutriktning 98 grader
Befintlig kulfångsvall höjd till 8,5 m, förlängd till 77 m
Pistol .22 LR, pistol 9 mm och revolver .357 magnum
Bilaga 1. sid 4
Kombinerad Skeet/Trap
Huvudskjutriktning 120 grader +/- 80 grader
Atgärdssteg alternativ 4 för skeet och trapbanorna
Hagelgevär kaliber 12 24 gr hagel
Bilaga 1. sid 5
Trap
Huvudskjutriktning 130 grader +/- 30 grader
Atgärdssteg alternativ 4 för skeet och trapbanorna
Hagelgevär kaliber 12 24 gr hagel
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Bilaga 1. sid 6
Viltmål 50 m
Huvudskjutriktning 130 grader utan skjuthall
Befintlig kulfångsvall höjd 5 m
Gevär .22 LR
Bilaga 1. sid 7-8
Viltmål 80 m
Huvudskjutriktning 135 grader +/-10 grader med skjuthall Dalglas 3 m respektive 5 m
Befintlig kulfångsvall höjd 5 m och längd 74 m samt
sidoplank höjd 3,6 m, längd 30 m
Jaktgevär kaliber 30-06
Bilaga 1. sid 9-10
Inskjutningsbana
Huvudskjutriktning 143 grader med skjuthall Dalglas 3 m respektive 5 m
Jaktgevär kaliber 30-06

5.1

KOMMENTARER

Resultaten visar att de med de föreslagna åtgärderna är det möjligt att i de beskrivna
beräkningspositionerna öster om skjutbanorna att inga värden erhåller över 65 dBA,l för det
vanligast förekommande vapnen.
Höjden av kulfångsvallarna för pistolbanan, viltmålsbanan 50 m och
viltmålsbana/inskjutningsbanan 80 m har som nämnts bedömts utifrån foton.
Kulfångsvallen vid pistolbanan behöver både höjas och förlängas för nå målet att beräknade
värden ej överskrider 65 dBA,l vid de närmaste bostäderna i öster.
Kulfångsvallen på viltmålsbanan 50 m har effekt mot de närmaste bostäderna i öster och bör därför
ha en höjd av ca 5 m.
Kulfångsvallen på viltmålsbana/inskjutningsbanan 80 m har ingen effekt mot de närmaste
bostäderna i öster och bör därför inte åtgärdas. Däremot föreslås ett sidoplank till vänster på
viltmålsbanan.
Skjuthallen på viltmålsbanan är det tillräckligt om den är likartad i utformning som exemplet Dalgas
3 m för att nå beräknade resultat. Skjuthallen på inskjutningsbanan bör ha likartad i utformning som
exemplet Dalgas 5 m för att nå beräknade resultat.
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6

ALLMÄNT OM BULLER

För bedömning av bullerstörningar kan olika bullermått användas. Vanligtvis används ekvivalent
eller maximal ljudnivå eller en kömbination av båda. För vägtrafikbuller tillämpas exempelvis
vanligen dygnsekvivalent ljudnivå för utomhusnivån. Exempel på ekvivalentnivåns variation
redovisas i Figur 11 och avser förhållanden längs en hårt trafikerad genomfartsgata.
Ekvivalent ljudnivå, dBA
(10-minutersperioder)
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Figur 11 Exempel på ekvivalentnivåns variation under ett dygn
Den ekvivalenta ljudnivån beskriver emellertid ej tillfälliga toppar i ljudnivån, exempelvis från
passerande fordon eller ljudet från skottbuller. Redovisning av maximala ljudnivåer har betydelse
för bedömning av risk för exempelvis väckning. I Figur 12 redovisas den maximala ljudnivån för
vägtrafik enligt exemplet ovan samt antalet tillfällen som den maximala ljudnivån överskrider 70
dBA under varje tiominutersperiod.
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Exempel på maximalnivåns variation under ett dygn

Varje maximal ljudnivå orsakas då av ett passerande fordon på genomfartsgatan. På liknande sätt
beskrivs den maximala ljudnivån från skottbuller. Detta betyder att skillnaden mellan den maximala
ljudnivån och ekvivalenta ljudnivån ofta är stor. I vårt exempel är skillnaden 25-30 dBA-enheter
mellan högsta maximala ljudnivå och dygnsekvivalent ljudnivå. Det är därför viktigt att man inte
förväxlar olika bullermått för samma verksamhet.
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I Sverige används endast maximal ljudnivå för att beskriva skottbuller.
Den maximala ljudnivån är ett medelvärde (rms-värde) under en viss tidsperiod. Storleken på
medelvärdet beror därför av under hur lång tid som medelvärdet bildas. Ett medelvärde under kort
tid får därför ett högre siffervärde än om medelvärdet tas under en längre tidsperiod för samma
bullerhändelse. För skottbuller har man fastställt att den maximala ljudnivån skall
medelvärdesbildas under 35 ms, vilket motsvarar inställning Impuls på en ljudnivåmätare. Därför
anges ett tillägg efter dBA, exempelvis betyder 65 dBA,l att den maximala ljudnivån är 65 dBA med
ljudnivåmätaren inställd på Impuls.

7

RIKTVÄRDEN UTOMHUS FÖR FINKALIBRIGA
VAPEN

För skjutning med finkalibrig ammunition tillämpas riktvärden angivna i naturvårdsverkets allmänna
råd om buller från skjutbanor, NFS 2005:15. Råden är avsedda att ge vägledning om
skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått avseende störning av buller från skjutbanor
inrättade för skjutning med finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm). Riktvärden är angivna som
maximala ljudnivåer i dBAfrifältsvärde (tidsvägning Impuls) (dBAI):
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Tabell 5

Sammanställning riktvärden angivna i naturvårdsverkets allmänna råd om buller från
skjutbanor, NFS 2005:15.

Område

Bostäder fÖr
permanent boende och
fritidshus
Nyanläggning eller
väsentlig ombyggnad av
bana
Banor byggda före 1982
t
väsentligt fbrandrat
verksamheten
Banor byggda före 1982
med obetydlig
störningspåverkan

Helgfri måndagLördag, sönckg och
Natt
fredag___________ helgdag_____________________________________
Dag och kväll kl. Dag
Kväll
Natt mot vardag
07-22
kl. 09-19
kl. 19-22
kl. 22-07 samt
dBAl
dBAI
dBAI
mot lör-, sön- och
helgdag kl. 22-09 dBAI

65-70

65-70

60-65

55-60

65-75

65-75

60-70

55-65

65-80

65-80

60-75

55-65

55-60

55-60

Vårdlokaler

Nyanläggning eller
väsentlig ombyggnad av
bana
Banor byggda före 1982
,
väsentligt förändrat
verksamheten
Banor byggda före 1982
med obetydlig
stömi ngspåverkan

60-65

60-65

60-70

60-70

55-65

55-65

60-75

60-75

55-70

55-65

Undervisningslokaler
och friluftsområden')
Nyanläggning eller

väsentlig ombyggnad av
60-65
60-65
60-65
bana
Banor byggda före 1982
som (toftCT inte
väsentligt förändrat
verksamheten
Banor byggda före 1982
med obetydlig
60-75
60-75
60-75
störningspåverkan________________________________________________________ -___________
1) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som
nyttjas mer ffekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg bullernivå
utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra störande aktiviteter förekommer som till
exempel större trafikleder, motorsportbanor, fritidsbåtstrafik eller skoterleder.
2) Avser endast militär övningsverksamhet. Nattetid bör annan skjutverksamhet inte förekomma.

Värdena bör gälla i varje punkt utomhus vid de i tabellen angivna byggnaderna respektive inom
friluftsområden. Värdena beräknas som frifältsvärden (ej påverkade av reflexer).
I de allmänna råden finns tillämpningsanvisningar till riktvärdena vid nyanläggning eller väsentlig
ombyggnad av bana, för banor byggda före 1982, för banor för hagelskytte, för tävlingar samt
allmänt om skyddsåtgärder och försiktighetsmått.
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VI ÄR WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. VI verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare, wsp.com

WSP Sverige AB
121 88 StockholnvGloben
Besök: Arenavägen 7
T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

WSIl
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Inbjudan till Allsvenskan i lerduvor 2021.
Aktuella grenar i år är, som föregående år, Nordisk Trap, Olympisk Skeet och Nationell Skeet.
Allsvenskan skjuts som en hemmabanetävling på egen bana. En klubb kan anmäla flera lag i
samma lerduvegren. Varje deltagande lag skall föranmäla 3-5 skyttar *(se förklaring längst ned)
att skjuta i sitt lag. De tre bästa individuella resultaten i laget per omgång räknas till lagresultatet.
Varje skytt skall i varje omgång skjuta 2 serier om 25 duvor d.v.s. totalt 50 duvor.
Svenska Skyttesportförbundets regler gäller för respektive lerduvegren.
Alla deltagare i allsvenskan skall ha Tävlingslicens som inbegriper ett skyttekort för ierduva.
OBS! Nu kan ni göra provet för skyttekortet digitalt på förbundets hemsida. Läs mer här:
https://www.skvttesport.se/Utbildning/Skvttekort/
Vi kommer att skjuta i divisioner omfattande åtta lag, d.v.s. 7 omgångar. Planera skjutningarna så,
att ni hinner redovisa resultaten senast enligt följande datum:
Omg. 1:12 maj
Omg. 2: 26 maj
Omg. 3: 9 juni
Omg. 4: 23 juni
Omg. 5:21 juli
*Obs! Längre period under den allmänna semesterperioden.
Omg. 6: 4 augusti
Omg. 7: 18 augusti
Är det något lag, som inte har redovisat sitt resultat i tid enligt ovan, så döms det laget som
förlorare. Resultat skickas med e-post till allsvenskan-lerduva@telia,com
Anmälan via E-post till allsvenskan-lerduva@telia.com. Anmälan ska ange i vilken gren
deltagande lag ska skjuta samt klubbnamn och adress till lagansvarig med e-postadress och
telefonnummer för respektive lag. Anmälan skall också innehålla namnuppgift och licensnummer
på deltagarna i resp. lag. Lagen kommer att delas in i divisioner i första hand baserat på flolårets
resultat. Nya lag, som anmäler sig placeras i lägre division, för att nästa år placeras efter resultat.
Redovisningsblanketter kommer att skickas till lagledama via E-post.
Resultaten kommer att skickas ut till resp. lagledare samt läggas ut löpande på hemsidan under
rubriken Allsvenskan 2021 under sektionens tävlingsverksamhet.
Priser i form av plaketter, lerduvepins och diplom kommer att delas ut till de tre första lagen i
respektive division.
De främsta individuella resultaten i varje omgång kommer att redovisas.
Startavgiften är 500 kr per lag och ska sättas in på konto nr 5177 01 300 63 i SE-banken med
angivande av klubbnamn i meddelande till mottagaren för att undertecknad skall kunna
identifiera inbetalaren.
Sista anmälningsdag är 2021-04-24 och efter detta datum tas inga anmälningar emot.
*Att det nu blir möjligt att nominera upp till fem i laget, innebär inte att man måste ha fem i laget,
det går även att nominera 4 eller minimum tre till sitt lag. Förklaringen till denna form av
flexibilitet är i huvudsak två skäl:
1. Om någon skytt råkar ha ”en inte så bra dag”, så räknas inte det resultatet med bland de tre
delresultaten som utgör den omgångens lagresultat.
2. Sedan så har vi det här med sjukdomar, jobb, semestertider osv. Med tillgång till fem i laget
minimeras chanserna (vilket har hänt tidigare), att ett lag tvingas lämna W/O eller skicka in
ett lagresultat med en vakans d.v.s. med bara ett eller två delresultat. Det ska med denna
lösning mycket till, innan man inom laget under en två veckorsperiod inte ska lyckas med
att få ihop det minimum av de tre skyttar som behövs.
Tävlingsledare: Stig Andersson, Trollhättan, mobil 076-298 0520
Hjärtligt välkomna med er anmälan
Lycka till!
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SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN
SVENSKA

ISKYTTESPORT
1; FÖSBUNOET

Inbjuder till

Allsvenskan
25 & 50m 2021 Individuellt
Tävlingen sker som serietävling. Du som skytt deltar i den klass du tillhör i respektive gren enligt Tävlings
PM. Anmälan till IndTA samt resultatredovisning sker till asablomav@amail.com .
Anmälan och startavgift
För att undvika efteranmälningar kommer anmälningen ske enligt följande;
OBS GÄLLER ENDAST INDIVIDUELLA TÄVLINGEN.
1. Anmälan sker via IndTA. Evenemanget heter ”Pistolallsvenskan 25-50m” Detta görs senast 2021-0606 av föreningen utsedd person.
2. Alla deltagare måste inneha skyttesportlicens för att få deltaga i Allsvenskan Individuellt.
Startavgiften 10Okr/skytt och gren betalas samtidigt med anmälan till Svenska Skyttesportförbundets bank
giro 473-4380. Ange ”Allsvenskan Individuellt” och skyttens namn och förening på inbetalningen.
Bestämmelser
1. Föreningens Lagledare rapporterar resultat senast 24:00 på omgångens sista tävlingsdag till
asablomav@amail.com
2. Du skjuter i den klass som du brukar skjuta i respektive gren. (Enligt Tävlings PM).
3. Samma resultat får redovisas till både Lagtävlingen och Individuella tävlingen.
4. Spara era tavlor/utskrift med tävlingsskotten. Stickkontroller kommer att ske.
5. Alla resultat kommer laddas upp på sektionens hemsida efter omgångens sista skjutdag.
6. Resultat inskickade efter omgångens slut kommer inte godkännas.

7. OBS: Tävlingen får även skjutas på inomhusskjutbana om det krävs för väder och vind.

Priser

Medaljer till de tre bäst placerade resp, klass. __________________________________________________
Klasser____________________________________________Tävlingsschema 2021____________________
Fripistol Klasst, Klass 2, Klass 3,______________________ Omg 1_______2021-06-10—2021-06-29_____
Fripistol Veteraner__________________________________ Omg 2______ 2021-06-30—2021-07-20_____
Fripistol Juniorer____________________________________ Omg 3______ 2021-07-21—2021-08-10_____
Grovpistol Klass 1, Klass 2, Klass 3____________________ Omg 4______ 2021-08-11—2021-08-31______
Grovpistol Veteraner________________________________ Omg 5______ 2021-09-01—2021-09-21______
Snabbpistol Klass 1, Klass 2. Klass 3___________________________________________________________
Snabbpistol Veteraner_______________________________________________________________________
Snabbpistol Juniorer_________________________________________________________________________
Sportpistol Damer Klass 1, Klass2, Klass3_______________________________________________________
Sportpistol Herrar Klass 1, Klass2, Klass3_______________________________________________________
Sportpistol Juniorer__________________________________________________________________________
Sportpistol Veteraner_________________________________________ ______________________________
Standardpistol Damer Klass 1, Klass2, Klass3___________________________________________________
Standardpistol Herrar Klass 1, Klass2, Klass3____________________________________________________
Standardpistol Veteraner_____________________________________________________________________
Standardpistol Juniorer____________________ __________________________________________________
Allsvenska Pistolseriens hemsida: www.pistolallsvenskan.se
Allsvenska Pistolseriens hemsida Individuellt: www.skvtteonline.se
Tävlingsledare: Simon Magdeburg, maadeburasimon@Qmail.com
Tävlingsjury: Pistolsektionens styrelse, maadeburasimon@amail.com
För pistolsektionen: Simon Magdeburg, Kassör. maadeburasimon@Qmail.com
Varmt välkomna med er anmälan!
SVENSKA SKYHESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN
Postadress: Idrottens Hus, 114 73 STOCKHOLM t Besöksadress; Fiskartorpsvägen ISA
Telefon: 08-699 63 70 ) e-post: office@skyttesport.se | www.skvttesQQrt.se
Org.nr. 802003-1707
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SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN
SVENSKA

SKYTTESPOW
FÖRBUNDET

Inbjuder till

Allsvenskan
25 & 50m 2021 Lagtävling
Tävlingen sker som för luftallsvenskan med såväl resultatrapportering som
resultatredovisningen via webben. Anmälan av lag sker via webben. Tävlingen är som tidigare, en lagtäv
ling på hemmabana.
Anmälan och startavgift
För att undvika efteranmälningar kommer anmälningen ske enligt följande:
1. Föranmälan sker via e-post till tävlingsledaren senast 2021-05-30.1 meddelandet anges vem som är
lagledare/ kontaktperson. Endast en lagledare per klubb. Samtliga anmälningar kommer att bekräftas
via e-post.
2. Anmälan av lag sker på Allsvenska Pistolseriens hemsida, senast 2021-06-06(24:00), anmälan öpp
nar 2021-06-01. Alla deltagare måste inneha skyttesportlicens för att kunna registreras som skytt i la
get.
Startavgiften 200 kr/lag betalas samtidigt med anmälan till Svenska Skyttesportförbundets bankgiro 4734380. Ange ”Krut allsvenska pistolserien” och klubbens namn på inbetalningen.
Bestämmelser
Tävlingsbestämmelser samt instruktion för anmälan och resultatredovisning kommer att läggas upp All
svenska Pistolseriens hemsida: www.pistolallsvenskan.se.
OBS: Tävlingen får även skjutas på inomhusskjutbana om det krävs för väder och vind.
Priser
Medaljer till de tre bäst placerade lagen i resp. division.
Priserna sänds ut efter avslutad tävling.
Lag och klasser___________________________ Tävlingsschema 2021_______________
Fripistol 2st skyttar/lag_______________________ Omg1____ 2021-06-10—2021-06-29
Grovpistol 2st skyttar/lag______________________ Omg2____2021-06-30—2021-07-20
Snabbpistol 2st skyttar/lag_____________________Omg3____2021-07-21 —2021-08-10
Sportpistol Damer 2st skyttar/lag________________Omg4
2021-08-11—2021-08-31
Sportpistol Herrar 2st skyttar/lag________________ Omg5____2021 -09-01 —2021-09-21
Sportpistol Juniorer 2st skyttar/lag_______________________________________________
Sportpistol Veteraner 2st skyttar/lag_____________________ _________________________
Standardpistol Damer 2st skyttar/lag
Någon enstaka div/lag kan få andra match-__________
Standardpistol Herrar 2st skyttar/lag
datum beroende på antalet lag i divisionen__________
Allsvenska Pistolseriens hemsida: www.pistolallsvenskan.se
Tävlingsledare: Gunnar Torstenson, qunnar.torstenson@amail.com
Tävlingsdomare: Gunnar Torstenson, qunnar.torstenson@qmail.com
Tävlingsjury: Pistolsektionens styrelse, maqdeburqsimon@qmail.com
För pistolsektionen: Simon Magdeburg, Kassör, maqdeburqsimon@qmail.com
Varmt välkomna med er anmälan!

SVENSKA SKYHESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN
Postadress: Idrottens Hus, 114 73 STOCKHOLM 1 Besöksadress: Fiskartorpsvägen ISA
Telefon: 08-699 63 70 | e-post: office(9)skyttesport.se | www.5kyttesport.se
Org.nr. 802003-1707
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HEM / NYHETER / NYHETER / VILTMALSSEKTIONEN INBJUDER TILL ALLSVENSKA VILDSVINSSERIEN SOM 2021

Viltmålssektionen Inbjuder till Allsvenska Vildsvinsserien 50m 2021
30 APR 2021 20:52

Viltmälsallsvenskan 50m är efterlängtad och efterfrågad och i slutet av maj sätter den igång! Här bjuds ni In till en givande hemmabane- och träningsaktivitet
där ni samtidigt ställs mot andra föreningar. Anmäl er senast den 15 maj!
Uppdaterad: 30 APR 2021 20:52
Program: 30 långsam + 30 snabb.
20 långsam + 15 stående för yngre juniorer (upp till och med 16 år).
Antal deltagare i lag
Tre skyttar per vanligt lag.
Två eller fler skyttar per damlag respektive juniorlag, där de två bästa resultaten räknas.
En dam + en herre i MixTeam-lag
En skytt kan medverka i "ordinarie huvudlag' + damlag, Juniorlag eller mixed team-lag och använda samma resultat från grundomgången. En skytt kan dock inte detta i
klubbens “A- och B-lag".
Tävlingsprogram
•
•
•
•
•
•

Omg 1;
Omg 2:
Omg 3:
Omg 4;
Omg 5:
Omg 6:

23/5-5/6
6/6-19/6
20/6-3/7
4/7-17/7
18/7-31/7
1/8-14/8

Anmälan
Anmälan ska vara tävlingsledningen tillhanda senast den 15 maj pä mall resultatviltmal@skyttesport.se.
Ange alltid lagnamn, skyttarnas data (namn och tävlingslicens) samt om fler lag från föreningen ska medverka, även t.ex. lag 1 Etc.
Medverkande skyttar ska ha giltig tävlingslicens. (Undantag: tävlande under 15 är vid årets slut).
Ange även kontaktpersonens namn, adress, telefon samt fungerande e-postadress.
Startavgift
400 kronor för vanliga lag, 200 kronor för damlag öch juniödag eller 150: för Individuell tävlan. Under 2021 är MIxTeam gratis.
OBS! Lag som startade och betalade för Allsvenskan 50 meter 2020 skjuter gratis 2021. Helt nya lag som ej sköt allsvenskan 2020 betalar halva priset första året
Startavgiften betalas till Skyttesportförbundets bankgiro: 834-7718. Notera pä talongen alltid Lagnamn plus Konto 61121.
Resultatrappoitering
Resultat skickas i aktuell resultatmall (fås efter anmälan) omgående efter avslutad skjutomgång In till resultatviltmal@skyttesport.se, dock senast tisdag 20:00 efter
omgångens slutdatum. Har ni problem/förhinder av något slag rapporteras detta till samma adress före avslutad omgång. INGA andra resultatredovisningslösningar
godtas.
OBS! Omgångens resultat ut till alla andra lag kan Inte levereras utan att ni rapporterat era resultat. Tävlingsledare ska Inte behöva söka upp resultat, utan det skall ni
skicka In. Följs detta kommer vl att tillsammans kunna ha en välfungerande Allsvenska 2021.
Resultat
Resultat redovisas fortlöpande på Viltmälssektiönens hemsida på www.skyttesport.se.
Tävlingsledare: Lennart Tuvesson
Jury: Carl-Henrik Gilljam, Louise Samuelsson och Patrik Wilhelmsson.
Genom att anmäla er till Allsvenskan accepterar ni ur ett GDPR-perspektiv att Viltmålssektionen och dess utsedda ansvariga hanterar era personuppgifter, delar
kontaktuppgifter till andra medverkande lag och använder nödvändiga personuppgifter i vår resultatredovisning.

Välkomna och lycka till!
Skribent: Josefin Warg
E-post: Adressen Gömd
3 kommentarer •
Skriv en kommentar Q

VI använder tillfälliga cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Några cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera kerrekt Genem att använda våra tjänster
godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies. (http://ldrottonline.se/OmldrottOnline/OmkakorCookies)
Jag godkänner
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Skara 2021-11-19
Yttrande om skytteverksamhet vid Falköping skjutbana.

Svenska Jägareförbundet gjorde 2019/20 en skrivelse där vi från förbundets sida
förklarade vår syn på de kraftigt försämrade villkoren som skjutbanan i
Falköping stod inför.
Nu, ett par år senare kan vi konstatera att beslutet drabbat Jägare och skyttar i
Falköpings kommun på ett mycket negativt sätt.
I Falköpings kommun genomförs årligen 5-6 Jägarskolekurser, där eleverna får
en teoretisk och en praktisk utbildning för att sedan kunna ta sin Jägarexamen.
Totalt utbildas ca 70 nya jägare i Falköpings kommun. Eleverna är från
kommunen och de praktiska momenten genomförs på Falköpings skjutbana i
syfte att underlätta såväl transport som deltagande av de ofta unga eleverna.
Tyvärr har de kraftigt inskränkta skjuttiderna försvårat elevernas möjlighet att
boka skjuttider och eleverna har i stället tvingats söka sig till Skövde
Jaktskyttebana. Skövde Jaktskyttebana i sin tur hade redan sen tidigare en hård
belastning då de ett normalt år examinerar mellan 150-200 elever i
Jägarexamen. Skövde har även ett mycket aktivt övningsskytte för banans ca
600 medlemmar och Jaktvårdskretsens ca 700 medlemmar.
Eleverna från Falköping har också blivit hänvisade till Grästorp som även de har
en mycket aktiv verksamhet med examinationer vilket gör att det kan vara svårt
för eleverna att få den tid som behövs på skjutbanan. En elev kan behöva 8-10
lektioner i de olika skyttemomenten vilket gör att tidsåtgången för träning och
examination snabbt blirtidsomfattande.
Svenska Jägareförbundet oroas av att framtidens Jägare inte ges tillräckligt med
möjligheter att övningsskjuta både i samband med uppskjutning och i det längre
perspektivet i att öva sitt skytte. En Jägare bör i så stor omfattning som möjligt
öva sitt skytte årligen för att känna trygghet i att hantera sitt vapen och avlossa

0

skott. Det säkerställer både jaktsäkerheten och djuretiken i de svenska
skogarna. Med anledning av detta befarar förbundet att de kraftiga
restriktionerna på skjutbanan I Falköpings kommun i det längre perspektivet kan
öka risken för till exempel eftersök i samband med Jakt.

Svenska |Sgaref6rbundet
öster Malma, SE-6ii 91 Nyköping ■ Tel: 0155-24 6a 00 • Fax: 0155-24 62 50
Plusgiro: 152292-9 - Bankgiro: 566-6755 - Org. nr 802001-6658
www. jägareförbundet, se
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Utöver den "vanliga" jägaren så finns ett antal jägare som tillhör den Nationella
Viltolycksorganisationen, NVR som årligen genomför hundratals eftersök på
trafikskadat vilt i kommunen. Jägare är en del av samhället och samhället
behöver ofta jägares tjänster. Även denna grupp måste ges möjlighet att
övningsskjuta i så stor utsträckning som möjligt för att säkerställa kvalitén på
sitt eftersök.
övningsskyttet förknippas ofta med kulvapen men mycket jakt sker med
hagelvapen och övningsskyttet med hagel inskränks kraftigt pga. skjutbanans
restriktioner.
Svenska Jägareförbundet ser med stor oro på de inskränkningar som Falköpings
skjutbana drabbats av och vill återigen lyfta de svårigheter som kan komma av
inskränkningarna.

Karl-Johan Brindbergs
Jaktvårdskonsulent
Svenska Jägareförbundet
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Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
"info@miljoskaraborg.se"
"moa.karlsson@miljoskaraborg.se"; "max.olsson@miljoskaraborg.se"
Remiss - Tillfälle att yttra sig över utredningar som Falköpings jakt- och sportskytteklubb genomfört, 55153416-2021
den 8 december 2021 16:41:00
Prövotidsutredning.pdf
MMD-dom inkl MPD-beslut.pdf

Hej,
Nu har Falköpings jakt- och sportskytteklubb kommit in med de utredningsuppdrag som
beslutats av miljöprövningsdelegationen (2020-02-05) och mark- och miljödomstolen (2020-1016).
Ni får härmed tillfälle att yttra er över om utredningarna behöver kompletteras och i så fall med
vad och med vilken motivering.
Om ni bedömer att underlaget är tillräckligt för att ni ska kunna lämna synpunkter på
utredningarna och föreslå villkor önskar vi yttrande över detta redan nu.
Yttrandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 14 januari 2022.
Om ni inte avser att yttra er, vill vi att ni meddelar det så snart som möjligt.

Yttrandet kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering eller yttrande i ärende på
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland. Då lämnas omedelbart en bekräftelse på att vi har tagit emot
uppgifterna.
Yttrandet kan också skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 551-534162021 i ämnesraden.

Bifogar:
Prövotidsutredning
MMD-dom inkl. MPD-beslut

_____________________________
Hälsningar
Lena Niklasson
Miljöskyddsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland
010-22 44 675

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
Så hanterar vi dina personuppgifter
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bilagor:

"SK-FN-MOS-MiljoSkaraborg" <info@miljoskaraborg.se>
Fri, 14 Jan 2022 16:25:31 +0100
"Länsstyrelsen i Västra Götalands Län" <vastragotaland@lansstyrelsen.se>
Ärende 2021-8836 - Remiss i ärende 551-53416-2021, utredning om villkor
Yttrande.pdf

Hej!
Miljösamverkan östra Skaraborg skickar över yttrande om remiss för utredning av villkor för
Falköping jakt och sportskytteklubb.
Max Ulrikz
Miljösamvrkan östra Skaraborg
Miljösamverkan östra Skaraborg
Kundtjänst: 0500-49 36 30
info@miljoskaraborg.se
www.miljoskaraborg.se
Besöksadress: Hertig Johans torg 2, Skövde
Postadress: Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 Skövde
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DELEGATIONSBESLUT

1

Datum

Diarienummer

2022-01-14

2021-8836
Er beteckning

Handläggare

Max Ulrikz
Kundtjänst 0500-49 36 30
info@miljoskaraborg.se

Länsstyrelsen Västra Götalands län
40340 Göteborg

Remiss - Utredningar som Falköpings jakt- och
sportskytteklubb genomfört
Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att lämna följande yttrande:
Utredningen som gjorts är omfattande och vissa delar går även utanför
utredningsuppdraget. Målsättningen som satts är att nå ner till 65 dB Ai vilket
ligger helt i linje med de allmänna råden. Några detaljer saknas dock och annat
som behöver kompletteras.
Under U1b läggs fokus på skjuthus, skärmar, vallar och i viss mån på skjuttider.
Däremot nämns inte mycket om andra alternativ. De kanske inte är realistiska
men då bör det ändå framgå. En sådan åtgärd, för att kunna minska buller till
Snösbäck 1:6 resp 1:10 skulle kunna vara att ändra i skjutriktningen. Ytterligare
andra sådana åtgärder som inte nämns är åtgärder vid respektive fastighet
Snösbäck 1:6 och 1:10.
I U1d anges att kostnaden bör framgå vilket det inte gör. Miljönämnden anser att
kostnaden för åtgärder är av central betydelse när ett beslut ska fattas. Även om
det är svårt att uppskatta kostnader så är det avgörande faktor när skäligheten för
en åtgärd ska bedömas. Det gäller särskilt för så omfattande ändringar som kan
vara aktuella för föreliggande skjutbana. Hur ställer sig t.ex. totalkostnaden för
åtgärder på skjutbanan mot t.ex. åtgärder på respektive fastighet och vad är
rimligt?
För U1e är det svårt att se vad utredningen avser besvara. Det finns omfattande
beskrivningar där konsekvenser av olika åtgärder främst skjuttider och val av
kaliber men även antalet skott redovisas. Däremot saknas en redovisning för andra
åtgärder vilket även omfattar åtgärder vid Snösbäck. Klubben bör också tydligare
ange vad man anser vara oskäligt samt varför.
U2: I underlaget framgår inte att det finns någon längre skjutfri period vilket i
villkoret anges som en utgångspunkt. Varför klubben frångått villkoret i det
avseendet framgår inte tydligt även om det kan anas i underlaget beror på
klubbens förutsättningar att kunna ha tävlingsskyttar.
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-postadress

Miljösamverkan östra Skaraborg
541 83 Skövde

Hertig Johans torg 2
541 30 Skövde

0500-49 36 30

info@miljoskaraborg.se
Webbplats

www.miljoskaraborg.se
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Miljönämnden anser dock att det är viktigt att kringboende informeras om
tävlingar mm och inte bara tillsynsmyndigheten.
Avslutningsvis bör klubben tydligare kunde redovisa sina förslag till slutliga
villkor. Av förslaget framgår inte vad klubben föreslår för villkor för
verksamheten.
Redogörelse för ärendet
Miljönämnden östra Skaraborg har fått en remiss från Länsstyrelsen Västra
Götalands län om utredningen för buller från Falköpings jakt och
sportskytteklubb. Utredningsuppdraget anges i en dom meddelad av mark- och
miljödomstolen 16 oktober 2020.

Länsstyrelsen Västra Götalands län vill få svar senast den 14 januari 2022.

MILJÖNÄMNDEN ÖSTRA SKARABORG
Max Ulrikz
Avdelningschef miljöskydd
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Från:
Skickat:
Till:
Cc:
Bcc:
Ämne:
sportskytteklubb
Bilagor:
MÖS.pdf

"Länsstyrelsen i Västra Götalands Län" <vastragotaland@lansstyrelsen.se>
Wed, 2 Mar 2022 14:48:17 +0100
"'daniel.b.tiverman@gmail.com'" <daniel.b.tiverman@gmail.com>
"Info Miljöskaraborg" <info@miljoskaraborg.se>
"Niklasson Lena" <Lena.Niklasson@lansstyrelsen.se>
551-53416-2021 Föreläggande om komplettering gällande Falköpings
551-53416-2021 Föreläggande om komplettering.pdf, Kompletteringsyttrande fr

Hej!
Jag bifogar Miljöprövningsdelegationens föreläggande om komplettering gällande ansökan om slutliga
villkor för skjutbanan i Falköping. Kompletteringar ska ha kommit in senast den 6 april 2022. Jag bifogar
även yttrande från tillsynsmyndigheten för kännedom och tillfälle till bemötande.
Med vänlig hälsning
_______________________________

Marika Lundmark
Sakkunnig i Miljöprövningsdelegationen/Verksamhetsutvecklare
Miljöskyddsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg
010-224 46 03
marika.lundmark@lansstyrelsen.se
Så hanterar vi dina personuppgifter
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Föreläggande
Datum
2022-03-02

Ärendebeteckning
551-53416-2021
Anläggningsnummer
1499-1193

Miljöprövningsdelegationen

Falköpings sportskytteklubb
c/o Daniel Tiverman
daniel.b.tiverman@gmail.com

Föreläggande om komplettering av ansökan
slutliga villkor för skjutbana
Miljöprövningsdelegationen anser att er ansökan om slutliga villkor är
ofullständig och förelägger er därför att lämna nedanstående
kompletteringar till ansökan. Föreläggandet görs med stöd av 22 kap.
1 och 2 §§ miljöbalken.
Kompletteringarna ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen
senast den 6 april 2022.
Dessa kompletteringar behövs:
1. När kan bulleråtgärder vara genomförda som medför att
ljudnivåer över 65 dBA, I (med tidsvägning Impuls) inte
längre förekommer vid närmsta bostäder? Ange månad och år.
Motivering: Ni anger att ni planerar att anlägga en
bullerdämpande vall vid Trapp- och Skeetbanorna men ni
anger varken kostnad eller tidplan för när detta kan vara klart.
Det är oklart för Miljöprövningsdelegationen om denna åtgärd
faktiskt är möjlig att genomföra och i så fall när. För att
slutliga villkor ska kunna ersätta nuvarande provisoriska
föreskrifter krävs ett bättre underlag i denna del.
2. Redogör för om det finns andra åtgärder för att minska bullret
vid närmsta bostäder genom följande alternativ.
a. Går det att vidta bullerdämpande åtgärder direkt vid
bostadsfastigheterna Snösbäck 1:6 respektive 1:10
(t.ex. i avvaktan på att bullervallarna anläggs)? Vad
kan dessa åtgärder i så fall bestå av och vilken
bullerreducering skulle de medföra? Om detta är ett
alternativ, när kan det i så fall vara klart? Se även
kommunens yttrande.
b. Går det att ställa krav på att ljuddämpare ska
användas på skjutbanan när man vill skjuta med
kulvapen klass 1, 2 och 3? Vad skulle det innebära
för konsekvenser för klubben och vilken
bullerreducering skulle det medföra vid närmsta
bostäder?

Postadress: 403 40 Göteborg

Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se
Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland
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Länsstyrelsen
Västra Götaland

Föreläggande

2 (3)
551-53416-2021

3. Ni yrkar på att juli månad ska vara en skjutfri månad men
att undantag får göras för personer i egen träning och
inskjutning av vapen inför exempelvis SM och
landslagsuppdrag. Hur många dagar kan det bli fråga om
för sådan träning under en julimånad?

Yttrande om kompletteringsbehov från Miljösamverkan Östra
Skaraborg bifogas för kännedom och tillfälle till bemötande.
____________________
Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. I beslutet har Sabine Lagerberg,
ordförande, och Marika Lundmark, miljösakkunnig, deltagit.

Kompletteringarna kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering
eller yttrande i ärende på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland. Då lämnas
omedelbart en bekräftelse på att vi har tagit emot uppgifterna.
Kompletteringarna kan också skickas med e-post till
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange ärendebeteckningen 551-53416-2021 i
ämnesraden. För att kunna skicka stora filer (totalt större än cirka 25 megabyte) till
Länsstyrelsen behövs en inbjudan till tjänsten Filskick. Denna inbjudan fås enkelt
genom att skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se med begäran om detta.
Digitala handlingar bör vara av sådant format som möjliggör bearbetning av
textmaterialet. Om kompletteringarna omfattar mer än cirka 20 sidor bör även tre
papperskopior skickas in.

Bilaga
Kompletteringsyttrande från MÖS

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Länsstyrelsen
Västra Götaland

Föreläggande

3 (3)
551-53416-2021

Prövningsprocessen

Ansökan
kommer in

Komplettering
av ansökan

Kungörelse

Yttranden

Bemötande
av yttranden

Här är vi nu

Page 53 of 62

MPD fattar
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DELEGATIONSBESLUT

1

Datum

Diarienummer

2022-01-14

2021-8836
Er beteckning

Handläggare

Max Ulrikz
Kundtjänst 0500-49 36 30
info@miljoskaraborg.se

Länsstyrelsen Västra Götalands län
40340 Göteborg

Remiss - Utredningar som Falköpings jakt- och
sportskytteklubb genomfört
Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att lämna följande yttrande:
Utredningen som gjorts är omfattande och vissa delar går även utanför
utredningsuppdraget. Målsättningen som satts är att nå ner till 65 dB Ai vilket
ligger helt i linje med de allmänna råden. Några detaljer saknas dock och annat
som behöver kompletteras.
Under U1b läggs fokus på skjuthus, skärmar, vallar och i viss mån på skjuttider.
Däremot nämns inte mycket om andra alternativ. De kanske inte är realistiska
men då bör det ändå framgå. En sådan åtgärd, för att kunna minska buller till
Snösbäck 1:6 resp 1:10 skulle kunna vara att ändra i skjutriktningen. Ytterligare
andra sådana åtgärder som inte nämns är åtgärder vid respektive fastighet
Snösbäck 1:6 och 1:10.
I U1d anges att kostnaden bör framgå vilket det inte gör. Miljönämnden anser att
kostnaden för åtgärder är av central betydelse när ett beslut ska fattas. Även om
det är svårt att uppskatta kostnader så är det avgörande faktor när skäligheten för
en åtgärd ska bedömas. Det gäller särskilt för så omfattande ändringar som kan
vara aktuella för föreliggande skjutbana. Hur ställer sig t.ex. totalkostnaden för
åtgärder på skjutbanan mot t.ex. åtgärder på respektive fastighet och vad är
rimligt?
För U1e är det svårt att se vad utredningen avser besvara. Det finns omfattande
beskrivningar där konsekvenser av olika åtgärder främst skjuttider och val av
kaliber men även antalet skott redovisas. Däremot saknas en redovisning för andra
åtgärder vilket även omfattar åtgärder vid Snösbäck. Klubben bör också tydligare
ange vad man anser vara oskäligt samt varför.
U2: I underlaget framgår inte att det finns någon längre skjutfri period vilket i
villkoret anges som en utgångspunkt. Varför klubben frångått villkoret i det
avseendet framgår inte tydligt även om det kan anas i underlaget beror på
klubbens förutsättningar att kunna ha tävlingsskyttar.
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-postadress

Miljösamverkan östra Skaraborg
541 83 Skövde

Hertig Johans torg 2
541 30 Skövde

0500-49 36 30

info@miljoskaraborg.se
Webbplats

www.miljoskaraborg.se
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Miljönämnden anser dock att det är viktigt att kringboende informeras om
tävlingar mm och inte bara tillsynsmyndigheten.
Avslutningsvis bör klubben tydligare kunde redovisa sina förslag till slutliga
villkor. Av förslaget framgår inte vad klubben föreslår för villkor för
verksamheten.
Redogörelse för ärendet
Miljönämnden östra Skaraborg har fått en remiss från Länsstyrelsen Västra
Götalands län om utredningen för buller från Falköpings jakt och
sportskytteklubb. Utredningsuppdraget anges i en dom meddelad av mark- och
miljödomstolen 16 oktober 2020.

Länsstyrelsen Västra Götalands län vill få svar senast den 14 januari 2022.

MILJÖNÄMNDEN ÖSTRA SKARABORG
Max Ulrikz
Avdelningschef miljöskydd
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bilagor:

"Daniel Tiverman" <daniel.b.tiverman@gmail.com>
Wed, 6 Apr 2022 20:36:46 +0100
"Länsstyrelsen i Västra Götalands Län" <vastragotaland@lansstyrelsen.se>
551-53416-2021
Komplettering av ansökan slutliga villkor fär skjutbana.docx

Hej!
Bifogar kompletteringar som förelagts Falköpings sportskytteklubb att skicka in.
Mvh
Daniel Tiverman
Falköpings Sportskytteklubb
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Länsstyrelsen Västra Götalands län
Miljöprövningsdelegationen
Diarienr: 551-53416-2021

Svar på Miljöprövningsdelegationens föreläggande om komplettering av ansökan slutliga villkor för
skjutbana

Fråga 1.
Falköpings Sportskytteklubb arrenderar marken för anläggningen av Falköpings kommun. Att anlägga
en bullervall är således inget klubben kan besluta om själva. Under den gångna vintern har kontakten
med kommunen i frågan varit tät och vi har fått positiva signaler men inga beslut i frågan. Detta trots
att vi vet att kommunen i år har haft 3-4 olika möten under februari-mars i frågan. Klubben har ingen
möjlighet att påverka den kommunala budgetprocessen eller beslutsgången. Det tar med andra ord
den tid det tar och vi har inte fått något besked ännu om när vi kan få något beslut. Vår förhoppning
är dock att det kommer innan semestrarna i år.
Det vi vet är att kommunen har några stora byggprojekt som inom kort kommer att generera stora
mängder av massor som skulle kunna användas till anläggandet av en bullervall. Vi upplever att de
tjänstepersoner vi pratat med varit försiktigt positiva, då de ser en möjlig avsättning för dessa massor
inom närområdet (dvs vår bullerdämpande vall), men tydligt sagt att de inte beslutar. Vår
förhoppning, utifrån de kontakter vi haft med kommunen hitintills, är att kommunen kommer att ta
stordelen och förhoppningsvis hela kostnaden för själva vallen (men vi vet inte säker ännu) då den
anläggs på kommunal mark och att arbetet kan startas relativt omgående när beslut fattats.
Klubben har då kvar att försöka hitta finansiering till om- och tillbyggnad av skjutkurerna, vilket är en
tillräckligt tuff uppgift för klubben att klara av, speciellt med tanke på det starkt reducerade
medlemsantalet som fortsätter att minska då ”prövoårets” restriktioner ligger kvar och de kraftigt
ökande priserna på byggmaterial. Vi hoppas dock att vi ska kunna få något litet bidrag från
Riksidrottsförbundet trots att de genomgående prioriterar föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet. (Vi har ingen organiserad ungdomsverksamhet men tar hand om de ungdomar
som självmant uppsöker oss.) Från Västergötlands sportskytteförbund skulle vi kunna få hjälp med
ett litet lån (inget bidrag) för att klara åtgärderna.
Fråga 2. A)
När det gäller bullerdämpande åtgärder borta vid fastigheterna Snösbäck 1:6 och 1:10 har vi bedömt
att det inte skulle ge tillräcklig effekt. Det är allmänt känt att effektiv bullerbekämpning sker allra
bäst vid källan eller så nära den som möjligt. När vi beställde bullermätningen av WSP fick de även i
uppdrag att ta fram förslag till bullerdämpande åtgärder. De, vilka måste betraktas som experter på
området, gav inga förslag på bullerdämpande åtgärder borta vid fastigheterna då det inte skulle ge
tillräcklig effekt. Dessutom har vi svårt att tro (vi har ärligen inte frågat) att fastighetsägarna till
Snösbäck 1:6 och 1:10 skulle vilja ha till exempel ett högt plank eller en granhäck (som dessutom tar
tid på sig att växa till) på tomten eller strax intill tomtgränsen då det starkt skulle begränsa utsikten
Sida 1 av 2
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från densamma. Att till exempel byta till mer bullerdämpande fönster är inte heller någon lösning då
de i tidigare skrivningar mest klagat på utemiljön och att de inte kunnat ha fönstren öppna.
Fråga 2. B)
Ett krav på att alla ska ha ljuddämpare på sina vapen ser vi att det skulle vara svårt att ställa. Detta då
en ljuddämpare är en licenspliktig vapendel och en relativt kostsam investering för den enskilde
skytten. Det är dessutom inte möjligt att anbringa en ljuddämpare på alla vapen. Ett annat problem
med ljuddämpare är att de snabbt kan bli väldigt heta och inte kan användas vid tex tävlingar då
många skott behöver skjutas i följd. Detta är en problematik som tillverkarna arbetat med och en del
av de nyare ljuddämparna klarar värmeproblemet relativt bra idag. Vi kan se att det blir vanligare och
vanligare med ljuddämpare vilket är en trend vi uppmuntrar, inte minst till våra Jägarexamenselever,
då det är positivt för skyttens skjutmiljö med lägre bullernivåer, både när man själv skjuter och när
man står och väntar på sin tur samt för skjutledarna.
Fråga 3.
Ni frågar om hur många dagar i juli månad som det kan bli fråga om enskilt skytte. Eftersom det är
fråga om en begränsad mängd av skyttar (de som har egen licens och egen nyckel) så blir det en
starkt reducerad mängd avlossade skott och tänkte oss att det skulle vara tillräckligt begränsande. Vi
hade därför tänkt oss samma tider som vanligt och att skyttarna skulle kunna välja de tider som
passar dem. Förmodligen kommer det under en del dagar inte bli något skytte alls men att det är
svårt att säga exakt hur många dagar det blir. Detta beslut genererar max 21 skyttedagar.
Vi skulle kunna begränsa skyttet till tre dagar i veckan, förslagsvis tisdagar 14-20, onsdagar 9-15 och
lördagar 9-15 under juli månad, vilket ger max 13 skyttedagar, dvs nästan en halvering av antalet
max-dagar. Även detta förslag innebär förmodligen att någon/några av de möjliga dagarna i
praktiken kan bli skjutfria. Vi tror att dessa tider skulle kunna fungera men ser helst att de vanliga
tiderna tillåts då behoven och möjligheterna till träning kan se väldigt olika ut för olika skyttar.

Falköping 2022-04-06
Falköpings sportskytteklubb

Falköpings sportskytteklubb
c/o Daniel Tiverman
Blåklintsgatan 36
521 41 Falköping
E-post: daniel.b.tiverman@gmail.com
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Kungörelsemanus
Datum
2022-04-13

Ärendebeteckning
551-53416-2021
Anläggningsnummer
1499-1193

Miljöprövningsdelegationen

Timecut (webbverktyget)
Kommunikationsenheten för webbpublicering
Falköpings sportskytteklubb;
daniel.b.tiverman@gmail.com

[Falköpings sportskytteklubb, Falköping]

Länsstyrelsen i dåvarande Skaraborgs län gav den 10 mars 1988
(ärende 2430-1025-88) tillstånd till anläggning av skjutbana på

fastigheten Falköpings-Gunnestorp 5:4 i Falköpings kommun.

Miljöprövningsdelegationen i Västra Götaland omprövade villkoren
för buller samt vilka tider som verksamheten får bedrivas i beslut den
5 februari 2020. I beslutet sköts avgörandet av vilka slutliga villkor
som ska gälla för buller och skjuttider sköts upp under en prövotid.
Falköpings sportskytteklubb har nu lämnat in en prövotidsredovisning
med förslag till slutliga villkor.
Synpunkter på prövotidsredovisningen ska lämnas skriftligen till
Miljöprövningsdelegationen senast den 13 maj 2022.
Synpunkter skickas med Länsstyrelsens e-tjänst ”Komplettering eller
yttrande i ärende” på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland, e-post till
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller post till Länsstyrelsen Västra
Götaland, 403 40 Göteborg. Ange ärendebeteckningen 551-534162021.
Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen (epostadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010224 40 00) och på kommunkansliet eller motsvarande i Falköpings
kommun.

Var kungörelsen publiceras
Falköpings tidning
Skaraborgsbygden (utgivning endast torsdagar)
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

När kungörelsen publiceras i ortstidning
2022-04-21 (torsdag)

Postadress: 403 40 Göteborg

Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se
Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland
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När kungörelsen publiceras på Länsstyrelsens
webbplats
2022-04-21
När kungörelsen tas bort från webbplatsen
2022-05-14

Faktureringsuppgifter
Falköpings sportskytteklubb
c/o Daniel Tiverman
Blåklintsgatan 36
521 41 Falköping
Referens: Daniel Tiverman
Kostnaden för kungörelsen kommer att faktureras av Timecut.
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Remiss
Datum
2022-04-13

Ärendebeteckning
551-53416-2021
Anläggningsnummer
1499-1193

Miljöprövningsdelegationen

Länsstyrelsen
Miljösamverkan Östra skaraborg,
info@miljoskaraborg.se
Fastighetsägare till Snösbäck 1:6 och 1:10:
Eugén och Ingrid Lund Petersen
Snösbäck 1
521 91 Falköping
Linda och Daniel Faxe
Snösbäck 2
521 91 Falköping
Aktförvararen i Falköpings kommun

Remiss av prövotidsredovisning med förslag till
slutliga villkor för Falköpings sportskytteklubb
Falköpings sportskytteklubb ansöker hos Miljöprövningsdelegationen
om slutliga villkor för buller och tider när verksamheten får bedrivas
på skjutbanan på fastigheten Falköpings-Gunnestorp 5:4 i Falköpings
kommun.
Ni får härmed tillfälle att yttra er över ansökan. Av yttrandet ska
framgå om ni tillstyrker eller avstyrker de föreslagna villkoren och
motivering till det. Om ni inte avser att yttra er, vill vi att ni meddelar
det så snart som möjligt.
Eventuellt yttrande ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen
senast den 13 maj 2022. Mot bakgrund av förvaltningslagens krav på
snabb, enkel och kostnadseffektiv handläggning är vi restriktiva med
att medge förlängd svarstid.
Handläggare i ärendet är Lena Niklasson.
Yttrandet kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering eller
yttrande i ärende på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland. Då lämnas omedelbart en
bekräftelse på att vi har tagit emot uppgifterna.
Yttrandet kan också skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange
ärendebeteckningen 551-53416-2021 i ämnesraden. För att kunna skicka stora filer
(totalt större än cirka 25 megabyte) till Länsstyrelsen behövs en inbjudan till tjänsten

Postadress: 403 40 Göteborg

Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se
Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland
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Remiss

551-53416-2021

Filskick. Denna inbjudan fås enkelt genom att skicka e-post till
vastragotaland@lansstyrelsen.se med begäran om detta.
Digitala handlingar bör vara av sådant format som möjliggör bearbetning av
textmaterialet. Om kompletteringarna omfattar mer än cirka 20 sidor bör även tre
papperskopior skickas in.

Till aktförvararen
Handlingarna sänds för aktförvaring enligt bifogat annonsmanuskript.
Efter utställningstiden ska aktförvararen lämna uppgift till
Länsstyrelsen om under vilken tid handlingarna varit tillgängliga.
Handlingarna ska behållas. De kan slängas när tiden för överklagande
har passerats.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Prövningsprocessen

Ansökan
kommer in

Komplettering
av ansökan

Kungörelse

Yttranden

Bemötande
av yttranden

Här är vi nu
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