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Afgørelse 
Der meddeles midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 33 jf. lovens kapitel 

5, Vejledning om skydebaner2 og skydebanens gældende miljøgodkendelse af 15. november 2017 og tillæg til 

miljøgodkendelse af 29. oktober 2018 til Aars Skytteforening, Plantagevej 9, 9600 Aars. 

 
Ansøger: 

Finn Nielsen, Stenstrupvej 14, 9500 Hobro 

 
Virksomhed: 

Aars Skytteforening, Plantagevej 9, 9600 Aars 

CVR nr.: 29 07 49 17 

Matr. nr.: 1e Tolstrup by, Aars 

 
Tillæg til miljøgodkendelsen omfatter: 

Udvidelse af skydesæsonen, således at denne starter den 25. marts 2021, i forbindelse med afholdelse af 

stævne den 26. – 28. marts 2021. 

 
Skydetider: 

- Fredag den 26. marts 2021 kl. 15.30 - 21.00 

- Lørdag den 27. marts 2021 kl. 09.00 - 20.00 

- Søndag den 28. marts 2021 kl. 09.00 - 18.00 

 
Tillægsgodkendelsen er kun gyldig i perioden 25. marts til og med den 28. marts 2021. Tillægget til 

miljøgodkendelsen udgår således automatisk, uden nærmere varsling den 29. marts 2021. 

 
Miljøgodkendelsen omfatter aktiviteter indenfor følgende listepunkter: 

 
J203 - Udendørs skydebaner. 

 
Vurdering 

Der ansøges om tidsbegrænset udvidelse af skydesæsonen i forbindelse med afholdelse af stævne. 

 
Kommunen har lagt vægt på, at der er tale om en meget begrænset periode i forbindelse med et enkeltstående 

arrangement. Forøget forurening i form af støj vil derfor være kortvarigt og reversibelt. Der kan derfor meddeles 

et midlertidig tillæg til de ønskede aktiviteter. 

 
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at tillægget til virksomhedens miljøgodkendelse ikke opfylder 

betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVM-lovens § 213, idet virksomheden må antages ikke at 

kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Tillægget kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en 

miljøkonsekvensrapport. 

 
I miljøgodkendelsen er der taget stilling til alle virksomhedens processer. Det er kommunens vurdering, at 

virksomheden ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, når de anførte vilkår overholdes. 

 

 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1218 af 25. november 2019 

2 Vejledning om skydebaner, VEJ nr. 14001 af 31. marts 1995 

3 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25. juni 2020 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=49521
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/973
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Dato: 19. januar 2021 

 
Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: 

 

 
Bettina Dahl Pedersen Gitte Østergaard Sørensen 

Miljøsagsbehandler Civilingeniør 

 

 
Godkendelse er gældende fra: 19. januar 2021 

Klagefrist udløber: 16. februar 2021 

Søgsmålsfrist udløber: 19. juli 2021 

 
 

Sammendrag 

Der meddeles midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 15. november 2017 og tillæg til miljøgodkendelse af 29. 
oktober 2018 til udvidelse af skydesæsonen i perioden 25. – 28. marts 2021. 

 
Virksomheden er omfattet af listepunkt J203; jf. bilag i godkendelsesbekendtgørelsen4. Der er søgt om en 

udvidelse af skydeperioden i forbindelse med stævne. 

 
Som grundlag for behandling af ansøgningen er der indgået følgende materiale: 

 Ansøgning modtaget den 25. november 2020. 

 
I forhold til den oprindelige miljøgodkendelse ændres ikke på tilladte aktiviteter på skydebanen, ligesom 

skydetider, våbenklasser og type af skydevåben er uændrede i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 

 
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at den forøgede støj ved forlænget skydesæson er kortvarig og 

reversibel og kan derfor accepteres som et enkeltstående tilfælde. 

 
Der er med dette tillæg til miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning - 

for eksempel efter byggeloven eller arbejdsmiljøloven. 

 
 

Vilkår 

Generelt 

1. Denne godkendelse er kun gældende i perioden den 25. – 28. marts 2021. 

 
2. Godkendelsen er kun gældende på de forudsætninger, som er beskrevet i ansøgers oplysninger samt 

redegørelsen. 

 
 
 

 

 
4 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 2255 af 29. december 2020 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2255
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3. Som udgangspunkt er vilkår i miljøgodkendelse af 15. november 2017 samt tillæg af 29. oktober 2018 

gældende for den midlertidige aktivitet, med mindre andet fremgår af dette tillæg til miljøgodkendelsen. 

 
4. Et eksemplar af den gældende miljøgodkendelse af den 15. november 2017 og tillæg af 29. oktober 

2018 skal være tilgængeligt på virksomheden. 

 
5. Et eksemplar af det midlertidige tillæg til miljøgodkendelsen af 19. januar 2021 skal være tilgængeligt 

på virksomheden. 

 
6. Det påhviler ejer/ejere af virksomheden at føre kontrol med, at godkendelsens vilkår overholdes, samt 

at virksomhedens medarbejdere løbende instrueres hertil. 

 

Indretning og drift 

 
7. Skydning skal planlægges og afvikles, så det overholder vilkår meddelt i miljøgodkendelse af 15. 

november 2017 og tillæg af 29. oktober 2018. 

 
8. I perioden den 2. – 4. april 2021 må der ikke skydes på skydebanen, således at samlet antal weekends 

med skydninger i sæsonen er uændret. 

 
 

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering 

Virksomheden Aars Skytteforening har søgt om midlertidig udvidelse af skydesæsonen på skytteforeningens 

udendørs bane på Plantagevej 9, 9600 Aars, i forbindelse med afholdelse af et stævne. 

 
Skydetider på dagene, våbenklasser og typer af våben er uændrede i forhold til den gældende 

miljøgodkendelse. 

 
Kommunen har lagt vægt på, at der er tale om en meget begrænset periode i forbindelse med et enkeltståede 

arrangement. Forøget forurening i form af støj vil derfor være kortvarigt og reversibelt. Støj fra skydning på 

banen vurderes at være uændret i forhold til den gældende miljøgodkendelse. Naboer skal adviseres i god tid 

om den støj, som kan forekomme. 

 
Skydetider (vilkår 14 i den gældende miljøgodkendelse fra 15. november 2017, ændret i tillæg af 29. oktober 

2018) er uændrede, da stævnet afholdes indenfor de tidsmæssige rammer fra miljøgodkendelsen. 

 
Ansøgningen har været i offentlig høring på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside. Der er ikke indkommet 

spørgsmål eller bemærkninger hertil. 

 
Den midlertidige udvidelse af skydesæsonen skal annonceres, med det formål at advisere borgere, der kan 

blive generet af støj i den pågældende periode. 

 
Der kan på den baggrund meddeles et midlertidig tillæg til de ønskede aktiviteter. 

 
Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer 
Virksomhedens oplysninger 
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Virksomheden oplyser, at driftstider vil være uændret i forhold til skydetider indenfor sæsonen. 

Støj dæmpes af skrænter og støjvolde, der ligger omkring banen. 

Kommunens vurdering 

Anvendte våben, type og kaliber, er uændret i forhold til den gældende miljøgodkendelse for skydning inden for 

voldanlægget. 

 
Der vil ikke være skydning på anlægget den efterfølgende weekend, således at antallet af weekends hvor der 

skydes på banen er uændret. Det forudsættes, at der sker offentlig varsling af naboer. 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter 
Kommunens vurdering 

Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker det nærmeste Natura 2000-områder nr. 15 

Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, habitatområde H15, Fuglebeskyttelsesområde F1 og 

Ramsarområde nr. 7 væsentligt, hvorfor det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering 

for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder. Områderne ligger i en afstand af ca.1. 

700 m mod vest fra det ansøgte projekt. 

 
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre nogen påvirkning af arter og naturtyper, 

der er udpegningsgrundlag for habitatområdet. Vurderingen er tillige, at projektet ikke væsentligt vil forringe 

levevilkår for bilag IV-arter, idet der ikke er kendte forekomster i området. 

 

Vurdering af Virkninger på Miljøet 
Virksomheden er ikke omfattet hverken bilag 1 eller af bilag 2 til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

 

Vandplaner 
Da anlægget ikke vurderes at kunne påvirke overfladevand eller grundvandsressourcen, vurderes 

virksomhedens placering at være i overensstemmelse med Vandplanens retningslinjer. 

 

 

Øvrige oplysninger 

Andre miljøregler 
I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af - eksempelvis: 

 Affaldsbekendtgørelsen5, herunder krav om, at virksomheder der håndtere affald skal registreres i det 

centrale affaldsregister samt indberette affaldsdata. 

 Kommunens regulativ for erhvervsaffald. 

 Miljøbeskyttelsesloven, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller 

driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom. 

 Lov om forurenet jord6, herunder bestemmelser vedrørende oprensning efter forureninger af jord. 
 

 

 
5 Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 2159 af 9. december 2020 
6 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, LBK nr. 282 af 27. marts 2017 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2159
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188394
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Lovgivning 
Godkendelsen er meddelt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1218 af 25. november 2019 med 

senere ændringer. Reglerne vedrørende miljøgodkendelse fremgår af lovens kapitel 5 samt 

godkendelsesbekendtgørelsen. 

 

Offentliggørelse 
Godkendelsen vil blive annonceret på www.vesthimmerland.dk . Godkendelsen er gældende fra den dag, den 

er annonceret på hjemmesiden. 

 

Tilsynsmyndighed 
Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at 

ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes. 

 

Klage og søgsmål 
Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel 

interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer, kan klage. 

 
Klagen indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via hjemmesiden Nævnenes Hus 

https://naevneneshus.dk/. Klagen skal være modtaget senest den 16. februar 2021. Du vil blive orienteret, hvis 

der er klaget. 

 
Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du se på hjemmesiden Nævnenes Hus. 

 
Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være 

anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

 
Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt. 

 
Underretning 
Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af 

denne miljøgodkendelse. 

 
Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk 

Friluftsrådet v. Børge Poulsen, Spættevej 3, 9560 Hadsund - himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk 

Miljøstyrelsen – mst@mst.dk 

Naturstyrelsen – nst@nst.dk 

Styrelsen for patientsikkerhed – TRNord@stpd.dk 

Vesthimmerlands Museum – byggesager@vmus.dk 

 

Bilagsliste 
Bilag 1: Stamoplysninger 

Bilag 2: Placering af skydebanen 

Bilag 3: Kommuneplanens områdebestemmelser 

http://www.vesthimmerland.dk/
https://naevneneshus.dk/
mailto:dnvesthimmerland-sager@dn.dk
mailto:vesthimmerland@dn.dk
mailto:himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:TRNord@stpd.dk
mailto:byggesager@vmus.dk
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Bilag 1: Stamoplysninger 

Virksomhedens art: Hovedaktivitet: J 203 – Udendørs skydebaner. 

Ansøgers navn: Finn Nielsen 

Ansøgers adresse: Stenstrupvej 14, 9500 Hobro 

Virksomhedens navn: Aars Skytteforening 

Virksomhedens adresse: Plantagevej 9, 9600 Aars 

Virksomhedens telefon nr.: 29 65 77 34 

Virksomhedens e-mail: aasf.formand@gmail.com 

Virksomhedens kontaktperson: Finn Nielsen 

E-mail, kontaktperson: aasf.formand@gmail.com 

CVR-nr./P-nr.: 29 07 49 17 / 10 11 84 16 15 

Matr. nr.: 1e Tolstrup by, Aars 

Godkendelses- og 

tilsynsmyndighed: Vesthimmerlands Kommune, 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars 

Tlf. 99 66 70 00 

post@vesthimmerland.dk 

Sagsbehandler: Bettina Dahl Pedersen 

bdp@vesthimmerland.dk 

Kvalitetssikret af: Gitte Østergaard Sørensen 

goso@vesthimmerland.dk 

 

Sags nr.: 09.02.11-P19-4-20 

Godkendelse er gældende fra: 19. januar 2021 

mailto:aasf.formand@gmail.com
mailto:aasf.formand@gmail.com
mailto:post@vesthimmerland.dk
mailto:bdp@vesthimmerland.dk
mailto:goso@vesthimmerland.dk


 

 

 

Bilag 2: Placering af skydebanen 
 

Aars Skytteforening, Plantagevej 9, 9600 Aars; 2 skydebaner hhv. 50 og 25 meter. 



 

 

Bilag 3: Kommuneplanens områdebestemmelser 
 

Kommuneplan 2017 Plan nr. 1.O.17: 

Område udlagt til offentlige formål, herunder skydebaner, motocrossbane, klublokaler, hundedressur o. lign. 

Området skal ved lokalplanlægning forblive i landzone. 

 
 
 
 
 
 

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk 

http://www.vesthimmerland.dk/
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mailto:post@vesthimmerland.dk

	Afgørelse
	Sammendrag
	Vilkår
	Generelt
	Indretning og drift

	Miljøteknisk beskrivelse og vurdering
	Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer
	Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter
	Vurdering af Virkninger på Miljøet
	Vandplaner

	Øvrige oplysninger
	Andre miljøregler
	Offentliggørelse
	Tilsynsmyndighed
	Klage og søgsmål
	Underretning
	Bilagsliste

	Bilag 1: Stamoplysninger
	Bilag 2: Placering af skydebanen
	Bilag 3: Kommuneplanens områdebestemmelser

