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Dispensansökan gällande utökade skjuttider 2018
Sammanfattning
Ljusterö Jakt & sportskytteklubb har den 4 december 2017 inkommit till miljö- och
hälsoskyddsenheten (MHE) med ansökan om dispens för utökade skjuttider på
söndagar under 2018 i samband med jägarexamen. Antalet söndagar uppgår till åtta
stycken; 22/4, 20/5, 10/6, 26/8, 23/9, 28/10, 18/11 och 9/12.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden avslår delar av dispensansökan på grund av att
antalet utökade skjuttider inte är att betrakta som särskilt tillfälle och kan inte medges
inom ramen för befintligt beslut, daterat 2005-08-30.

Beslutsförslag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut:
 Godkänna fyra skjuttillfällen under söndagar 2018. Datum vilka tillstyrks är,
22/4, 20/5, 10/6 och 26/8.
 Avslå följande sökta utökade skjuttillfällen under söndagar i samband med
jägarexamenkurser 2018, 23/9, 28/10, 18/11 och 9/12
 Tiderna för skjutning gällande söndagar, begränsas till
kl. 09.00 – 17.00.
 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan och tillhörande
kompletterande uppgifter i ärendet. Förändringar ska snarast anmälas till miljöoch hälsoskyddsenheten
 Riktvärden för industribuller i enlighet med Naturvårdsverket Rapport 6538 ska
innehållas.
 Egenkontroll skall bedrivas enligt förordningen om verksamhetsutövarens
egenkontroll SFS (1998:901)
 Driftstörningar som kan ha betydelse för människors hälsa och tillika så miljö,
ska genast anmälas till miljö- och hälsoskyddsenheten
 Om olägenheter uppstår vid samband med skjutning, kan miljö- och
hälsoskyddsenheten ställa krav på ytterligare skyddsåtgärder eller begränsningar i
verksamheten
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Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken samt med hänvisning till 2 kap 3,7 §§
och 9 kap 7 § miljöbalken.
Detta beslut kan överklagas i enlighet med bilaga.

Bakgrund
Verksamheten vid Ljusterö Jakt & Sportskytteklubb regleras i beslut från miljö- och
hälsoskyddsnämnden daterat 2005-08-30. Beslutet begränsar antalet skott till max 100 000
per år, och öppettiderna till tisdagar – fredagar kl. 09.00 - 21.00 samt lördagar kl. 09.00 17.00. I enlighet med detta beslut kan skjutning på söndagar endast medges vid särskilda
tillfällen efter anmälan till MHE.
Ljusterö Jakt och Sportskytteklubb kan anordna jägarexamen, om dessa kurser hålls över
en helg, fredag t.o.m. söndag, där söndagen är själva uppskjutningsdagen.
Sedan 2017 har antalet ansökningar gällande utökade skjuttider på söndagar ökat från
klubbens sida, i och med ett ökat antal jägarexamenskurser.
Trycket på länets skytteklubbar, vilka är certifierade att bedriva jägarexamen kurser har
ökat och det har lett till ett ökat tryck på Ljusterö Jakt och Sportskytteklubb, då de är en
av åtta klubbar i länet att vara godkända för nämnd kurs.
Klubben arbetar med att utveckla skyddsåtgärder i form av bullerdämpande åtgärder och
olika typer av byggnader för att minimera störningar från verksamheten vilka meddelats
ska kunna vara klara sista juni 2018.
Klagomål gällande klubbens verksamhet har varit väldigt få, dock inkom ett klagomål
gällande klubbens verksamhet under år 2017.

Enhetens slutsatser
Miljö- och hälsoskyddsenheten (MHE) bedömer att fyra söndagar under 2018 kan
betraktas som särskilda tillfällen och därmed kan tillstyrkas inom ramen för befintligt
beslut. De första tillfällena 22/4, 20/5, 10/6 och 26/8 tillstyrks därför.
Dock avslås höstens tillfällen, 23/9, 28/10, 18/11 och 9/12 med stöd av att dessa
inte kan ses som särskilda tillfällen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser inte att
åtta tillfällen är att betrakta som särskilda tillfällen utifrån hur befintligt beslut är
utformat. MHE har tidigare år fattat beslut om att godkänna utökade skjuttider för
verksamheten baserat till stor del på att antalet klagomål på klubbens verksamhet är
få En dialog om klubbens fortsatta extra skjutningar på söndagar har förts med
klubbens styrelseordförande Jonas Davidsson under 2017, dels vid tillsyn dels via
epost.
Då antalet extra skjutdagar har ökat på skytteklubben, rekommenderar miljö- och
hälsoskyddsenheten att Ljusterö Jakt & Sportskytteklubb omprövar sitt befintliga
beslut, daterat år 2005-08-30. MHE bedömer att om klubben vill bedriva förändrad
och utökad verksamhet jämfört med den som ingår i nuvarande anmälningsbeslut
krävs en omprövning av verksamheten.
Det är önskvärt att klubben påbörjar denna omprövning snarast för att beslut i
frågan ska kunna fattas på Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 21
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augusti 2018. En tidplan över detta omprövningsarbete behöver tas fram av
skytteklubben.
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Blanketten ”Hur du överklagar MHN:s beslut”
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